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Lyhyt talvi tekee loppuaan 
ja hanget, joita tänäkin 
vuonna sitten kuitenkin oli, 

ovat huvenneet miltei kokonaan 
ja kevätaurinko sulattaa maat ja 
mannut kuiviksi.  Hankien alta 
paljastuu kuitenkin aika karu to-
tuus meistä nykyajan ihmisistä.  
Roskamäärä, jota pitkin maita ja 
mantuja heitellään on kyllä us-
komaton.  Joukossa ei ainoastaan 
ole paperijätettä vaan paljon 
kookkaammastakin tavarasta on 
luovuttu hoitamatta sitä asian-
mukaisiin keräyspisteisiin. Mei-
dän vähän varttuneempien teh-
tävänä on olla esimerkkinä nuo-
remmille ja etenkin lapsille hoi-
tamalla omat roskamme ja jät-
teemme roskiksiin.  Karavaanarit 
pääsääntöisesti ovat siistiä väkeä 
ja omilla alueillamme siisteys on 
silminnähden havaittavissa.  Hy-
vä näin, mutta parannettavaa 
toki aina on. 

Tätä kirjoitettaessa ei maamme 
päättäjien  säästöaikeet ole vielä 
selvillä, mutta ei kummoinenkaan 
fakiiri tarvitse olla kun arvaa mi-
tä sieltä autoilijoiden näkökul-
masta on tulossa.  Karavaanarei-
ta läheisesti koskettava autoveron 
muutos on  jo pureskellen nielty 

ja veikkaanpa että vuodenvaih-
teen dieselin raju hinnankorotus, 
joka johti siihen, että se on ben-
san kanssa lähes samoissa hin-
noissa johtaa edelleen siihen, 
että bensavero nousee reilusti. 
Isot ovat siis autoilijoiden kus-
tannukset ja valtiolle välillisesti 
kertyvät verotulot.  

Mieltäni on askarruttanut pit-
kän aikaa maamme tiestön kunto, 
ja niiden vähien uusien väylien  
joita vielä onneksi  on rakennet-
tu, kestämättömyys. Turun ohi-
kulkutietä nelikaistaistamisen 
jälkeen korjattiin useaan ottee-
seen monesta paikasta erilaisten 
painautumien takia.  Tänä päi-
vänä kun sitä ajelee niin seurat-
kaapa kuinka sen pohja aaltoilee.  
Surulliseksi tulee mieli myös kau-
an kaivattua uutta Helsingin  
moottoritietä ajellessa.  Muutama 
viikko sitten Paimion ja Halikon 
välillä oli pinta rikki oikein kun-
nolla.  Ensin ei oikein syytä tah-
tonut löytyä mutta sitten joku 
myönsi että yksi kerros puuttuu 
tai on käytetty paljon halvempaa 
päällystettä.  Muistissa on vielä 
lohkareiden irtoaminen kallio-
leikkauksista ja Paimiossa ties 
kuinka monta kertaa sillan päitä 

on korjattu painautumisen jäljil-
tä.  

Tekee mieli todeta tässä kohtaa, 
että köyhän ei kannata halpaa os-
taa vai onko tien rakentaminenkin 
yhtä samanlaista hutilointia kuin 
rakennustenkin teko ja mikä on 
valvojien vastuu? 

Ajatelkaapa vanhoja valtatei-
tämme jotka pääsääntöisesti on 
rakennettu 1960-luvulla ja satojen 
tuhansien rekkojen tärinän alla 
olleet ja edelleenkin ovat tienrun-
goiltaan hyvässä kunnossa. Pääl-
lystäminen on sitten oma lukunsa.  
Emme varmaan koskaan ole aja-
neet niin kuoppaisilla ja uraisilla 
teillä mitä viime vuodet on ajeltu.  
Liikennemäärät kasvavat vuosi 
vuodelta ja määrärahat pienenevät 
jatkuvasti eikä parempaa ole lä-
hiaikoina luvassa. Tällä on var-
masti oma merkityksensä jo lii-
kenneturvallisuuteenkin eikä 
varmasti parantavaan suuntaan.  
Semmonenkin ajatus on pyörinyt 
mielessä kun meillä on Suomessa 
tällä hetkellä varallisuutta enem-
män  kuin koskaan niin miten 
meillä silloin 1960-luvulla on ollut 
varaa rakentaa maastamme ns. 
hyvinvointivaltio kaikkine palve-
luineen kun nyt ei löydy oman 

maan rajojen sisälle rahaa millään?
No , edellä kerrottujen asioiden 

kanssa meidän tulee vaan  elellä 
ja olella.  Muutosta parempaan sen 
sijaan on luvassa Lounais-Suomen 
alueen 14 eri caravan- yhdistysten  
yhteisten  asioiden hoitoon.  Turun 
Yt-alue on nyt siis VankkuriViesti 
ry (huomatkaa tuo kirjoitusmuo-
to).  Vielä yhdistystä ei ole rekis-
teröity mutta kevään aikana se 
tapahtuu ja kaikki toimintamme 
siirtyy uuden nimen alle.  

Kuten jo viime numerossa tote-
sin tässä muutoksessa on tarkoi-
tuksena ainoastaan tehdä toimin-
nastamme virallista  ja laillista. 
Käytännön toiminnot tulevat jat-
kumaan aika pitkälti entisellään 
ja edelleenkin hyvässä caravan-
hengessä. 

Eipä tämän kummenpia murhei-
ta tällä kertaa, oikein aurinkoista 
ja lämmintä kevättä ja kesää kai-
kille toivottaa... 

Markku 52661

PS. Huomioikaa ja pistäkää 
muistiin tuo seuraavan lehden 
aineistopäivä  29.6.  Kesäaikana 
on vaikea tavoittaa henkilöitä ja 
muistutella asioista. 

Keväinen tervehdys ystävät
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Päätoimittaja
Markku Tammi (52661)
Ripikatu 1 A 3, 21110 Naantali
Puh. 040 504 0259
markku.tammi@gmail.com

Kustantaja
Vankkuriviesti ry

Vankkuriviesti ry
Puheenjohtaja
Jari Välitalo 
Kumputie 3 21620 Kuusisto 
puheenjohtaja@sfckaarina.com  
Puh. 050 342 6585

Laskutusasiat
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
sihteeri@sfckaarina.com

Painos  
6500 kpl

Sivunvalmistus:
Rota-Finn Oy, Mika Ojala
mika@rota.fi 

Osoitteenmuutokset
SF-Caravan ry Hämeenlinna
Puh. 03 615 311

Ilmoitushinnat ja koot (Huom. leveys aina ensin)
Etukansi ........... 210 x 190 mm ( + 3 mm ylimeno) ....................600€
Etukansi ........... 190 x 179 mm (kehystetty) ............................600€
Takakansi ......... 210 x 270 mm ( + 3 mm ylimeno) ....................500€
Takakansi ......... 190 x 260 mm (kehystetty) ............................500€
1/1 s ................ 210 x 297 mm ( + 3 mm ylimeno) ....................400€
1/1 s ................ 190 x 267 mm (kehystetty) ............................400€
1/2 ................... 190 x 131 mm  ...............................................250€
1/4 ..................... 93 x 131 mm  ...............................................200€
1/8 ....................  93 x 63 mm  ................................................150€
Jos sama ilmoitus toistuu 4 kertaa on alennus -20 %/ilmoitus.

Vaunualueemme:
KAARINA Kuusisto, 040 764 4911
LIETO Leporanta, 040 718 0570
LOIMAA Krapuranta, Oripää 040 546 2058
MASKU ja Camping Mussalo,
YMP.KUNNAT Mussalo, Taivassalo, 0400 764 9391
NAANTALI Saloranta, 044 967 4453
RAISIO Vankkuri-Vehmas, Vehmassalmentie 25, 
 23260 Rautila, Vehmaa, 0400 705 516
SAUVO  Sarapisto, 02 473 1202, 050 466 1282
TL PYHÄJÄRVI Valasranta, Yläne 
 (kesäisin sopimusalue puh. 040 730 4921)
TURKU   Kesäniemi, 02 433 3462 ja 044 291 1446 (Suominen)
 Ruissalo, Turku (talvisin, syysk.-toukok., 
 tied. 0400 704 179 Matti Vainio) 
 Kallionokka, Yläne, sopimusalue, puh. 256 3406, 
 049 526 055.
 Lemmi-Caravan, 23100 Mynämäki, puh. 02 430 8734 
 yhteyshenkilöt  Helga ja Pertti Rekola 0400 795 778
 Livonsaari Caravan, Askainen, Pohjanpääntie 273,  
 040 5004401
VAKKASUOMI Rairanta, Vanhakartanontie 216 
 23500 Uusikaupunki, puh. 0500 825 899
PIIKKIÖ Harvaluoto, Piikkiö 044 278 8949 (palvelut 1.6.–30.8.)
Tiedustelut ao. yhdistykseen.

Lehden vastuu rajoittuu ilmoituksen hintaan. 
Lehti ei vastaa epäselvistä käsikirjoituksista tai 
puhelimessa sattuneista väärinkäsityksistä joh-
tuvista painovirheistä, eikä anna hyvitystä vä-
häisestä painovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoi-
tuksen käsittämistä eikä vähennä oleellisesti 
sen mainosarvoa.

3/2012  ........ aineisto 29.6.  .................................. ilmestyy 27.7.

Turun seudun yt-alueen 
tref� lista 2012

Päivämäärät saattavat hieman muuttua riippuen painon kesäloma-aikatauluista.

13.-15.01. Caravan Show & Camping 2012
 Turun Messukeskus  |  Turku
05.-09.04. Pääsiäiskarnevaalit
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
05.-09.04. Naamiaistreffi t
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
18.-20.05. Avajaistreffi t/Ismon tapaaminen
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
25.-27.05. Aurinkotreffi t
 Saloranta  |  Naantali
21.-24.06. Juhannustreffi t
 Vankkuri-Vehmas, Vehmaa  |  Raisio
03.-05.08. Sauvon 20-vuotisjuhlatreffi t
 Sarapisto  |  Sauvo
10.-12.08. Raision 30-vuotisjuhlatreffi t
 Vankkuri-Vehmas, Vehmaa  |  Raisio
16.-19.08. Haitaritreffi t
 Krapuranta, Oripää  |  Loimaa
24.-26.08. Unhoituksen yö –treffi t
 Rairanta, Uusikaupunki  |  Vakka-Suomi
31.08.-02.09. Salon 35-vuotisjuhlatreffi t
 Salakallio, Halikko  |  Salo
07.-09.09. Rantalieskat
 Mussalo, Taivassalo  |  Masku ja ymp. kunnat
21.-23.09. Moottoriuheilullinen viikonloppu
 Alastaron moottorirata  |  Turku
21.-23.09. Valojuhlat
 Leporanta  |  Lieto
Pvm avoin Valasrannan suurtreffi t
 Valasranta, Pöytyä  |  TL-Pyhäjärvi
05.-07.10. Silakkatreffi t
 Kesäniemi, Vehmaa  |  Turku
26.-28.10. Hirvisoppatreffi t
 Rairanta, Uusikaupuki  |  Vakka-Suomi
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PUHEENJOHTAJA
Jari Välitalo
Kumputie 3, 21620 Kuusisto
Puh. 050 342 6585
puheenjohtaja@sfckaarina.com

SIHTEERI
Kalevi Lantonen
Rantamäentie 137, 21620 Kuusisto
Puh. 040 771 9854, 
sihteeri@sfckaarina.com

Kuusisto p. 040 764 4911, www.sfckaarina.com

Kaarinan kuulumiset

Vesi on tippunut räystäistä 
ja lumet on jo sulanut ka-
tolta. Kesän reissuja on 

meidänkin perheessä jo alettu 
miettimään. Valitettavasti meidän 
loma-ajat eivät sovi hyvin yhteen. 
Lomaa pitäisi tänä vuonna yrittää 
pitää elokuussa, lyhyeksi se jää, 
kun puolessa välissä alkaa koulut. 
Tämä on asia, joka monessa per-
heessä aiheuttaa myös ahdistus-
ta. Sen sijaan, että loman tarkoi-
tuksena olisi levätä ja irtaantua 
työstä. Mutta yritetään kuitenkin 
yhdessä; kyllä se lomakin sieltä 
tulee, toisille pidempi ja toisille 
lyhyempi. Ja kun ei liikaa suun-
nittele valmiiksi, ei tarvitse mu-
rehtia toteutuuko se. Tänäkin 
vuonna varmaan päätämme sen, 

minne ensimmäiseksi menemme. 
Sinne sitten päästyämme pääte-
tään jatkosta. Liika suunnittelu 
ja etukäteen sopiminen voi lopul-
ta olla aika stressaavaa. Joten 
joskus kannattaa vain laittaa 
sormi kartan päälle ja katsoa mi-
hin se osui. Toivotan kaikille jä-
senille hyvää karavaanarikesää 
ja poiketkaapa, vaikka ihan pi-
ruuttaan myös Kuusistossa.

Pj Jari 105328

Yhdistyksen 
kevätkokous

Muistutus vielä yhdistyksen ke-
vätkokouksesta, joka pidetään 

sunnuntaina 22.4.2012 kello 
12:00

Kuusiston leirialueella Masto-
majassa. Tervetuloa kaikki yh-
distyksen jäsenet, kahvitarjoilu.

Tervehdyksiä 
Kuusiston 
talvikävijöiltä

Ja aina …aina valo voittaa. 
Kaarinassa touhua riittää tal-

vellakin. On ihmetelty pimeyt-
tä, sadetta ja lumitöitäkin on 
jouduttu tekemään välillä oikein 
urakalla. Ihmeellinen on tämä 
Suomen sää. Kyllä se niin on, 
viikko kun ahkeroidaan, niin 
ihanuus koittaa perjantaina kun 
istutaan saunan lämmössä ka-
ravaani ystävien kanssa. Ren-
toudutaan höpistään viikon 
kuulumisia ja suunnitellaan ja 
kehitetään alueen toimintaa si-
tä silmällä pitäen jos saataisiin 
muutkin innostumaan talvilei-
ristä.  Meillä on muuten täällä 
tosi kivaa;) Kyselin talvi viih-
tyvyyttä muilta karavaaneilta 
ja tässä tulos:

”Kivaa on ollut, ilmat ovat 
suosineet ja kunnon talvikelit-
kin saatiin.

Talvella touhutaan paljon, sii-
vouksetkin hoidellaan porukal-
la. Alueella on ihanaa käydä 
talvella kiireisen viikon jälkeen 
rauhoittumassa, unohtuvat arjen 
murheet ja työkiireet. 

Kaiken talvipuuhailun lomas-
sa juhlittiin yhdet täydet vuo-

det, päivänsankari oli laittanut 
pöydän koreaksi.”

”Vuodenvaihteen kurakeleillä 
jo kuvitteli, ettei sitä talvea sit-
ten tänä vuonna tulekaan. Niin-
hän viisaat ilmaston lämpene-
mistieteilijät joka syksy vakuut-
tavat, että Suomeen ei enää 
lunta ja pakkasia tule. Saivat-
pahan tänäkin vuonna tuta ole-
vansa väärässä. 

IHANAA!! Lunta on tullut niin 
paljon tänne Kuusistoonkin, et-
tä lumikasoista olisi voinut teh-
dä kunnon pulkkamäen. Tätä 
kirjoittaessani on kevätaurinko 
alkanut lämmittämään ja hanget 
sulavat vauhdilla. Kohta pääsee 
jokakeväisen intohimon pariin, 
nimittäin niitä puroja kaivele-
maan ja ihastelemaan veden so-
lisevaa juoksua.”

”Sattumuksien
summa"

Koko perheen voimin vietimme 
pakkasviikonloppua vaunulla. 
Teinitkin olivat suostuneet vau-
nun rauhaan vi ikonlopuksi. 
”Rauhaa” oli todellakin, puoli 
kolme yöllä heräsimme siihen, 
että auto kaasutteli alueella. 
Olipa kyllä hyvä, että herätti 
meidät. Isännän kanssa ihmet-
telimme, että miksi tuntuu ne-
nän päässä niin kylmälle. Kai-
vauduimme täkkien lämmöstä 
asiaa ihmettelemään – lämpö oli 
poissa ja ulkona 20 astetta pak-
kasta! Ei auttanut muu kuin vil-
lasukat jalkaan ja pipo korville 
ja asiaa ihmettelemään. Sukke-
la sulakkeen vaihto ja jopa pa-
lautui lämpö. Teinien kanssa 
kun ollaan vaunulla, nousee tuo 
sähkönkulutus, kun 2 tietoko-
netta hurisee lähes 24/7, lienee-
kö siitä aiheutunut yöll inen 
sähköttömyys ongelma. Mutta 
ilman tuota yöllistä rauhan rik-
kojaa olisi vaunu ollut aamulla 
jääkaappi.”

Kaikenlaista sitä sattuu ihan 
meille kaikille ja se on varma 
juttu, että kaasupullo tyhjenee 
yöllä;)

Talviset terveiset lähettää tal-
vesta nautiskelijat.

Talven turinat keräsi Aija 
35681-1

Kevät keikkuen tulevi
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Liedon kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Tauno Raitaluoma
Valjaskuja 6 as 5, 21420 Lieto
Puh. 0400 228 165, taukka@kolumbus.fi 

SIHTEERI
Jari Valkeapää
Salassuontie 12, 21250 Masku
Puh. 040 720 0659
jarval@netti.fi 

Leporanta puh. 040 718 0570. www.sfclieto.net

Kausipaikkalaisille 
tiedoksi

Kevätsiivoustalkoot, isäntäkou-
lutus ja isäntävuorojen jako lau-
antaina 21.4.2012. Talkoot alka-
vat kello 9:00. Kun talkootyöt on 
saatu valmiiksi, aloitetaan isän-
täkoulutus ja sen jälkeen on ke-
sän isäntävuorojen arvonta ja 
jako. Talkoopäivään kuuluu tie-
tysti myös talkooruokailu ja il-
lalla talkoosauna. Syksyllä haim-
me liiton aluerahastolta avustus-
ta leirialueen kunnostukseen ja 
saimme siihen myöntävän vasta-
uksen. Alueen kunnostus aloite-
taan tänä keväänä uusimalla ala-
alueen sähköistys vastaamaan 
nykyisiä vaatimuksia ja ennen 
kaikkea turvallisuuskriteereitä.

T alvi on taittumassa kevää-
seen ja Leporannan hiljai-
nen talvi on heräämässä 

kevään myötä  vuoden vilkkaim-
paan sesonkiin.

Lumi on tällä hetkellä peittä-
nyt puiden ja kantojen raivauk-
sen jäljet alleen, mutta pian lumi 
on poissa ja alueen tasaus ja kun-
nostus alkaa toden teolla.  Sa-
malla alueen sähköistys nyky-
päivää vastaavaksi käynnistyy.  
Niinpä runsaasti käsiä ja lapioi-
ta tarvitaan talkoihin.

Vuosipaikkakausi vaihtuu nyt 
ensimmäisen kerran alkamaan 
toukokuun alusta ja kestää huh-
tikuun loppuun.  Tervetuloa Le-
porannan vuosipaikkalaisten 
joukkoon tai vaikka vain pistäy-
tymään ja nauttimaan kauniin 
matkailualueen palveluista.

Maalispilkit ja 
kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous pidet-
tiin Leporannassa 
Maaliskuun 10. päi-
vänä maalispilkki-
en lomassa.

Jäseniä kokouk-
seen oli saapunut 
40 henkilöä ja asiat 
käsiteltiin hyvässä 
ja mukavassa ilma-
piirissä.

Kokouksessa hy-
väksyttiin toimin-
takertomus ja tilin-
päätös, sekä myön-
nettiin vastuuvapa-
us tilivelvollisille.

Pilkkiviikonvaih-
detta oli tullut alu-

eelle viettämään 26 vaunu-/au-
tokuntaa.

Perjantai-illalla oli muutaman 
vuoden tauon jälkeen palautettu 
mukava kahvinkeittokisa, jossa 
kilpailijat kolmihenkisin joukku-
ein yrittivät mikä joukkue saa 
nopeimmin nuotion syttymään 
ja siinä kahvin kiehumaan.  Voi-
ton vei joukkue ”Sopivat” Kippi 
Raitaluoma, Vesa Virtanen ja Jor-
ma Warinowski.

Varsinaiset pilkkikisat järjes-
tettiin lauantaina 10.3. aamulla 
klo 9 ja 12 välisenä aikana hieman 
suhruisessa säässä illan vesisa-
teen liukastamalla ja kovettamal-
la jäällä.  Innokkaita pilkin ny-
kijöitä onnistikin, sillä saalista 
tuli hieman viimevuotta enem-
män, onneksi myös nuorimmatkin 
osallistujat onnistuivat narraa-

maan ahvenia ja olivat innoissaan 
saamastaan saaliista.

Yhteissaalis oli 2187,5 g.
Tällä kertaa ei tyttöjen sarjas-

sa ollut osanottajia, mutta on-
neksi pojat saivat saalista ja poi-
kien sarjan voitti Elias Loponen 
132,0 g ja toiseksi tuli Alex (Aksu) 
Seppälä 32,9 g.

Voittajaksi naisten sarjassa tu-
li Seija Mäkimattila 444,3 g, toi-
seksi tuli Oili Hänninen 108,9 g.

Miesten sarjan voitti Kalle Hä-
mäläinen 1198,0 g, toiseksi Jorma 
Warinowski 134,1 g, kolmannek-
si Pekka Ylijoki 95,7 g ja neljän-
neksi Vesa Virtanen 41,6 g.

Pilkkien päätyttyä oli raitis 
ulkoilma herättänyt ruokahalun 
äärimmilleen ja kaikkien odotta-
ma hernekeitto perinteiseen ta-
paan oli valmistettu soppatykis-

Kevätkokousväkeä salin täydeltä.
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Matkailuajoneuvojen

kolarikorjaukset, 

maalaukset,

lasinvaihdot, 

kosteusvaurio-

korjaukset yms.

Tuulissuontie 9
21420 Lieto

(02) 487 8448
0400 742 248

toimisto@omniko.fi
www.omniko.fi

sä, jota kaikki alueella olevat 
saivat syödäkseen yllin kyllin.

Munkkikahvit  juotiin jälki-
ruuaksi ja tarjottiin myös kevät-
kokousväelle.

Iltapäivällä ennen saunaa ki-
sailtiin vielä tandemhiihdossa, 
jossa muutama pari uskaltautui 
taiteilemaan tandemsuksilla lam-
men jäälle.  Parhaan ajan  ylei-
sessä sarjassa taiteili pari Satu 
Ylijoki ja Mauri Arvola, nuorten 
sarjassa Emma ja Jimi Juuti.

Toimintaa ja 
tiedotettavaa

Alueen tasausta ja vaunupaikko-
jen putsausta aletaan talkoovoi-
min tekemään heti kun lumet on 
lähtenyt, sekä viikolla että vii-
konloppuisin, talkooväkeä siis 
tarvitaan. 

Perinteiset siivoustalkoot Le-
porannassa pidetään 21.4. klo 9 
alkaen.

Vappua vietetään Leporannas-
sa iloisessa tunnelmassa ja var-
masti Riemuriihessä porukalla 
ohjelmaa keksitään.

Juhannusta tanssitaan kara-
oken tahtiin Leporannassa.

Ajotaito viikonloppu on 25.8. 
ja ajotaitoharjoittelun veturina 
toimii Leiri- ja turvatoimikunnan 

jäsen Lauri Nieminen.
Vuoden kohokohta, Valojuhlat 

pidetään Leporannassa 21-23.9. 
joten merkatkaa jo nyt kalente-
riinne tämä upea treffi viikonlop-
pu.

Leporannan alue on siis puus-
ton osalta harventunut huomat-
tavasti ja hyviä ja valoisia vuosi-
paikkoja on nyt entistäkin enem-
män koko alueella.  Vuosipaikka 
Leporannassa edellyttää isäntä-
viikon tekemistä.

Muistattehan vuosipaikkalai-
set, että vuosipaikka maksu tulee 
suorittaa Huhtikuun loppuun 
mennessä.

Yhdistyksen kotisivun osoit-
teessa www.sfclieto.net voit antaa 
palautetta yhdistyksen toimin-
nasta ja esittää toivomuksia ja 
kehittämisehdotuksia, sekä tar-
kastella tapahtumia lähempänä 
ajankohtia.

Terveisin Jari 31185

Kahvinkeittokisan kolmoset kisan tuoksinnassa.

Pilkkikisan nuorimmat innoissaan ahvenia narraamassa.
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Loimaan kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Kai Välitalo
Palonkuja 7, 32200 Loimaa
Puh. 0400 985 794, kai.valitalo@domus.fi 

SIHTEERI
Regina Koschinski
Stenbackagränd 2 / (Stenbakankuja), 
10600 Tammisaari
Puh. 0400 974 821
reginakoschinski@hotmail.com

Puheenjohtajan 
kuulumiset Krapurannasta 

Kyllä se aika vaan kuluu no-
peasti kun olemme tehneet 
yhdessä kevään treff i 

suunnitelmia kuntoon. Treffi en 
teko on vähän samanlaista kun 
tekisi isoa palapelia, tarvitsee 

ottaa monenlaista asiaa huomi-
oon, hyvä tanssiorkesteri täytyy 
jo melkein vuotta aikaisemmin 
varata tanssittamaan treffi vierai-
ta. Muutkin näyteille asettajat ja 
palveluiden tarjoajat pitää varata Tässä Viivi on päässyt kyytiin ja Tuomo taluttaa.
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ja sopia hyvissä ajoin, eli paljon 
on jo työtä tehty tässä vaiheessa 
kun Avajaistreffi t/Ismon tapaa-
minen  pyörähtää käyntiin tou-
kokuun puolessavälissä.

Kovin homma on  saada kehi-
teltyä uusia asioita treffeille että 
vieraat viihtyisivät aina vaan 
paremmin meidän alueella Kra-
purannassa.  Onneksi on pari jut-

tua takataskussa mitä yritämme 
saada valmiiksi treffi kauden al-
kuun. 

Hiihtolomalla saatiin nauttia 
monien perheiden yhteisistä pulk-
kamäkilaskuista glögillä höystet-
tynä. Meillä oli myös ensimmäistä 
kertaa mahdollisuus päästä oman 
alueen koiravaljakolla ajelemaan 
ympäri aluetta . Kaikkien laskujen 

ja muiden lumitouhujen jälkeen 
maistui makkarat grillikodassa ja 
pihalla auringon paisteessa jälki-
ruuaksi paistetut muurinpohjale-
tut.

Laskiaistiistain kruunasi pul-
lamestari Tuomon ja apukokki 
Kaitsun  tekemät todella isot las-
kiaspullat kulkurintuvassa, missä 
kaikki paikalla olijat saivat syödä 

vatsan täyteen her-
kullisia laskiaispullia. 
Nyt vaan odotellaan 
että päästään herät-
t e l e m ä ä n  h e n -
kiin  pääsiäisjuttuja 
alueen vieraitten ja 
omanporukan iloksi, 
sillä porukalla teke-
minen on aina haus-
kaa ja mukavaa. Täl-
läisiä touhuja täällä 
krapurannassa on ta-
pahtunut ja tapahtuu 
, koko ajan keksimme 
uusia juttuja mitkä 
tekevät meidät kara-
vaanarit onnellisiksi 
alueella.

Terveisin Kaitsu

 

Kevään ja kesän odotuksen mer-
keissä mennään Krapurannassa. 
Siivoustalkoot, nehän ovat vahva 
merkki kesän alkamisesta, pide-
tään 27.-29.4. Lauantaiaamuna 
8.45 jaetaan tehtäviä eri porukoil-
le Kulkurintuvassa. Monenlaisia 
hommia kun löytyy alueen saami-
seksi viihtyisäksi ja siistiksi oman 
väen olla ja vierailijoiden tulla.

Pysähtyneet vankkurit

Seppo Juhani
Suominen 

   s. 20.10.1940
   k. 06.02.2012

Muistoa kunnioittaen 

SF-C Loimaan seutu ry.

Kohisten 
kohti kevättä



Palvelemme ma 8-18, ti-pe 8-17, la 10-14

www.loimaanlaatuauto.fi 

Asuntoautot -ja vaunut 
Ostamme ja vaihdamme myös halvempaan.

Lamminkatu 7 
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Lamminkatu 39 
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

Adria Vision  59.990
I 707 SG Renault 2.5 dCi 150 hv 
34 tkm, -07

Frankia 680 RD 59.990
3.0 TDI 21 tkm, -08

Fiat P.l.a S 700 58.990
2.3 JTD 1 tkm, -11

Renault-Knaus 49.990
Sport ti 700 ufb 2.5 2 tkm, -10

Dethleffs Globebus   47.990
T4 2,3 JTD 130 hv AAC 18 tkm, -10

MB-Adria   38.990
670SP MB-316 CDI 93 tkm, -03

Ford-Hymer 34.990
Van 522 38tkm -06

Solifer Mobile 23.990
544 K 2.3 JTD 95 tkm, -04

Fendt Platin 23.990
650 TFD 0, -07

Fiat-Burstner 19.990
A 532 1,9 TD 99 tkm, -01

Fiat-LMC 19.990
Liberty 560 2,8 72 tkm, -00

Solifer Finlandia   19.990
570-S7 0, -04

Fiat Granduca 17.990
 Auto-Roller 4 1.9TD 151 tkm, -99

Adria Adora   13.990
512 UP 0, -04

Fiat-Dethleffs Esprit 14.990
Globetrotter A 5830 2.5 TDi 231 tkm, -98

Fiat-LMC 32.990
Liberty 6700 ti 2,8 JTD 70 tkm -02

Adria Classica   17.990
743 UP 0, -05

Fiat Ducato 8.990
2.5 TD KA Retkeilyauto 198 tkm, -96

Fiat Ducato 15.990
Heku 600 2.5 TDi 148 tkm, -97

Kabe Ametist 29.990
GLE 0, -10

Ford-Dethleffs 36.990
Globevan 1 Transit 2,2 TDCI 91 tkm -07

Volkswagen-Karmann 49.990
Transporter Colorado 660 Solifer 2.5 TDi 
18 tkm, -06

Fiat-Adria Ducato 29.990
2,8 JTD A 660 DP Matkailuauto 
96 tkm, -04

Volkswagen Transporter 36.990
2.5 TDI 96 kW Reimo CarsSport Retkeily-
auto 121 tkm, -08
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Vaunukaupan erikoisliike
Palvelevaa vaunukauppaa jo yli 25 vuoden ajan.

Kantatut käytävämatot
mittojesi mukaan matkailu-
vaunuihin ja -autoihin.

Puh. 0400 485 348

Suomalaisiin oloihin tehty.
Vedettävyys huippuluokkaa.

Euroopan myydyin vaunu, 
runsas varustetaso.

Puh. 03 435 6330
Murrontie 11, 30420 Forssa

www.forssanvankkuri.fi 

Uudet alueisänniksi aikovat ja 
haluavat kutsutaan Isäntäopas-
tuspäivään Krapurannan Kulku-
rintupaan lauantaina 28.4. klo 
14. Isäntätehtävien merkitystä 
alueen toimivuuden kannalta ei 
voi liikaa korostaa. Se on todel-
la tärkeä asia. Tervetuloa siis 
joukolla mukaan.

Ja niinhän siinä sitten taas 
käy, että Krapurannan kesäkau-
den aloittavat Avajaistreffit. 
Avajais-sanalla on sellainen rie-
mastuttava ominaisuus, että se 
sisältää suuren positiivisen la-
tauksen. Taas kerran saamme 
aloittaa uuden kauniin Suomen 
kesän vieton. Se antaa valtavas-
ti voimaa toimia pitkän tumman 
talven jälkeen. Krapurannan ava-
jaistreffit kulkevat sisällöltään 
tutuksi tullutta rientoaan. Per-
jantaina treffit aloittaa Ismon 
tarjoama grillimakkaratarjoilu 
ja lauantaina muun runsaan oh-
jelman jälkeen pyörähtelemme 
treffitanssit Tanssiteltalla Orkes-
teri Pyrstötähden ja Juha Salmi-
sen tahdissa.

VOP-kerhon ulkomaanmatkaa-
jat saapuvat vieraaksi Krapuran-

taan jo seuraavana viikonloppu-
na avajaisten jälkeen, 25.-27.5. 
Matkailutreff ien merkeissä. 
Myöskin näillä treffeillä on run-
sas ohjelmatarjonta.

Krapurannan Perhejuhannusta 
vietetään 22.-24.6. Perhejuhan-
nus on kasvattanut suosiotaan 
vuosi vuodelta. Huomattava osa 
juhannusvieraista on lapsiper-
heitä. Krapurannan perhejuhan-
nus onkin rauhallinen ja leppoi-
sa, ohjelman noudattaessa kui-
tenkin juhannuksen perinteitä 
lipunnostoineen, yhteislaului-
neen, kokkoineen, saunomisi-
neen unohtamatta tietenkään 
juhannustansseja.

VI Haitaritreffit elokuussa ovat 
sitten omassa luokassaan laajuu-
tensa ja suosionsa ansiosta. Vuo-
si vuodelta kävijämääräänsä li-
sänneet treffit tuovat mukanaan 
runsaan määrän suunnittelua ja 
järjestelyä, että mitenkäs asiat 
saadaan sujumaan tänä vuonna. 
Loimaan seudun kokoiselle yh-
distykselle ponnistus on valtava, 
koska lähes kaikki tehdään tal-
kootyönä. Monelle tämän päivän 
ihmiselle sana ’minä’ on usein 

korostetun tärkeä. Yhteisölli-
syys, yhdessä tekeminen ja tois-
ten auttaminen lentää turhan 
usein roskakoriin. Onneksi Kra-
purannassa talkoohenki on tal-
lella. Vaalikaamme sitä tarkasti.

Talkoita riittää

Kesän merkittäviin alueen kun-
nostustöihin kuuluu A-alueen 
tiskipaikan perusteellinen kun-
nostus. Siitä korjataan kolme 
kohtaa, katto, seinät ja lattia. 
Toiseksi runsaasti työtä antava 
työmää on C-alueen huoltoraken-
nuksen ulkovuoraus ja etukatok-
sen rakentaminen. Siinä tarvi-
taan monia ahkeria ja osaavia 
käsiä. Onneksi Krapurannan vuo-
si- ja kausipaikkalaisilta näitä 
käsiä löytyy. Muita pienempiä 
huolto- ja kunnostustöitä var-
masti riittää.

www.krapuranta.fi

Vuoden vaihteen tietämillä kävi 
niin hauskasti, että sattuneesta 

syystä Krapurannan nettisivus-
to eli kotisivut saivat uuden 
osoitteen. Osoitteen vaihtuminen 
ei sinänsä ole mikään hurraa-
huudon aihe, päinvastoin, ikävä. 
Mutta tässä tapauksessa asiasta 
ei voi olla kovin pahoillaan, kos-
ka osoite lyheni, on looginen, 
järkevä ja napakka www.krapu-
ranta.fi. Entinen oli jotain muu-
ta, mutta ei muistella sitä. Nyt 
kun menette www.krapuranta.fi 
sivuille, napsautatte sieltä auki 
vaikkapa ’Tapahtumat’ ja klik-
kaatte sieltä eri tapahtumien 
nimiä, niin sieltä aukeaa kysei-
sen tapahtuman ohjelma. Olen 
tehnyt kattavia ilmoituksia tref-
feistä ym. aktiviteeteista, joista 
selviää ohjelma ja sisältö. Terve-
tuloa Krapurantaan läheltä ja 
kaukaa.

Iloa, valoa, aurinkoa, reipasta
ja rehtiä karavaanarimieltä

toivottaa
Taisto Lehtonen

Krapurannan tiedottaja
040-7350967

taisto.lehtonen@pp4.inet.fi  
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Maskun kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Stig Laaksonen
Tuulikinkatu 8 as 4, 20780 Kaarina
Puh. 0440 122 550, stigunposti@luukku.com

SIHTEERI
Kauko Leppäkangas
Käätyjärvenkatu 5, 23500 Uusikaupunki
Puh. 0400 826 413,
kauko.leppakangas@uusikaupunki.fi 

Camping Mussalo, Mussalontie 356, 23310 Taivassalo, 040-764 9391
mussalo@taivassalo.net, www.sfcmussalo.fi 

Camping Mussalossa 21.-24.6.2012

Ohjelmassa:
• saunat päivittäin • lipunnosto aattona 

• arpajaiset, myyjäiset ja luontopolku ym. 
• kokko sään salliessa

Aluehinnat koko Juhannukselta:
Asuntovaunu/-auto 60e/perhe, vieras 15e, telttailijat 30e/hlö.

Hintoisin sisältyy saunat yleisillä vuoroilla sekä valosähkö 350 W.

Tervetuloa Taivassaloon!
SF-Caravan Masku ja ympäristökunnat ry.

Aattona tanssimusiikista huolehtii:

”Rauski” & Sävelsilta Duo

Aurinko on jo harvaksel-
taan näyttäytynyt ja an-
tanut esimakua tulevasta 

kesästä. Linnut aktivoituvat ja 
visertelyllään ilmoittavat kump-
paneilleen, että olisi perheen 
perustamisen aika. Kannattaa 
ottaa kaikki irti kauniista ja iha-
nista pitenevistä päivistä ja jos 
mahdollista ulkoilla ja nauttia 
keväästä, minkä muilta touhuil-
ta kerkiää! Kesä menee nopeasti 
ja huomaamatta ollaan taas syk-
syn pimeydessä ja keskellä ros-
puuttoa. Ei laisinkaan, nyt tulee 
maalattua pirua seinälle.

Edetään kuitenkin vähän hi-
taammin ja nautitaan täysin rin-
noin tulevasta kesästä ja ystä-
vistä.

Kummajainen nimeltä 
käyttövoimavero ja 
polttoaineiden hinta

Uusi vuosi on tuonut joukon uu-
sia hinnankorotuksia ja veroja. 
Veroista tulee eittämättä mieleen 
erilaiset energiaverot. Mikä ehkä 
meitä karavaanareita eniten kis-
mittää, on polttoaineiden vero-
tus. Kun ollaan saatu keinote-
koisesti ja mitä omituisin perus-
teluin dieselin litrahinta bensii-
nihinnan tasolle, olisi valtioval-
lan jo syytä poistaa ”käyttövoi-
mavero”, joka on ollut kautta 
aikojen melkoinen kummajainen.  
Muistan, kun pikkupoikana 
kuuntelin isompien poikien pu-
huvan siihen aikaan dieselveros-
ta, mitä kukaan ei silloinkaan 
oikein ymmärtänyt, mikä se sel-
lainen vero on. Joku kuitenkin 
tiesi, että kyse oli jonkinlaises-

ta tasauksesta bensiiniä poltto-
aineena käyttävien hyväksi, 
koska bensiinin hinta oli siihen 
aikaan dieseliä kalliimpi. Tällä 
verolla siis rangaistiin dieseliä 
polttoaineena käyttäviä autoili-
joita, koska heidän käyttämänsä 
polttoaine oli halvempaa.

Nyt tilanne on toinen, kun 
hinnoissa ei ole kuin muutaman 
sentin ero ja varmasti sekin lä-
hiaikana vielä tasoittuu niin, 
että bensiini ja diesel on poltto-
aineena samanhintaista. Hyvä 
niin, se ei olisi ollenkaan huono 
hinnoittelu, kunhan poistetaan 
kummajainen nimeltä ”käyttö-
voimavero”, koska kyseistä veroa 
ei ainakaan enää voida perustel-
la samoilla argumenteilla, millä 
dieselveroa aikoinaan perustel-
tiin. Nykyisellään voidaan siis 
sanoa, että tilanne on epäoikeu-
denmukainen bensiiniä käyttä-
vien autoilijoiden eduksi. Kun ja 
jos tämä kummajainen ”käyttö-
voimavero” olisi historiaa, voisi 
jokainen autoa hankkiessaan 
miettiä, millä energiamuodolla 
haluaa autoa liikuttaa; bensiini 
vai diesel, ilman että pitää miet-
tiä muita veroseuraamuksia, joi-
ta jo on polttoaineille laitettu.

Toinen kysymys on, että onko 
polttoaineen hinta enää perus-
teltavissa ja kipurajan alapuolel-
la.

On myös väläytetty, että die-
selin hinta nousisi jopa 1,80 € 
litralta. Joskus pohdittiin, ehkä 
leikillisesti, että jos bensiinin 
litrahinta nousee maitolitran ta-
solle, ollaan kipupisteessä. Nyt 
bensiini maksaa kahden maito-
litran verran. Mitä siihen sanot-
te? Peltilehmä on kautta aikojen, 

varsinkin Suomessa, ollut kiitol-
linen verotuksen kohde. Tuntuu, 
että auton omistaminen on ollut 
rikollista, koska siihen on ladat-
tu niin paljon erilaisia maksuja 
ja veroja. 

Meillä tavarat kulkevat suurel-
ta osin pyörien päällä ja julkinen 
liikenne, jonka käyttöä tulisi 
lisätä, on vaikeuksissa alati nou-
sevien polttoainehintojen joh-
dosta. Kustannukset nostavat 
luonnollisesti tavararahtien ja 
julkisen liikenteen hintatasoa, 
joka taas vaikuttaa tuotteiden 
kuluttajahintoihin ja julkisen 
liikenteen maksuihin korotta-
vasti.

Tämä oli yksi sellainen pitkän 
ajan patoutuma, joka odotti so-
pivaa ajankohtaa purkautuak-
seen. Uskon kuitenkin, että en 
ole ainoa ajatukseni kanssa. Var-
masti monella on samanlaiset 
tuntemukset tässä asiassa. Lie-
nee turha kyseenalaistaa, missä 
kipupiste kulloinkin on. Suomes-
sa kipupiste on ohitettu aikoja 
sitten autoiluun kohdistuneilla 
maksuilla ja veroilla. Menovettä 
tarvitaan, jos tavaroita ja ihmi-

siä liikutellaan. Autoon ja sen 
käyttöön liittyvä verottaminen 
on valtiovallalle kaikkein helpoin 
tapa kohentaa aina vaan tyhjyyt-
tään ammottavaa valtion kassaa. 

Tämän asian pystyy jopa ne 
200 napinpainajaa helposti hoi-
tamaan, ymmärtämättä kuiten-
kaan mahdollisia muita negatii-
visia seurannaisvaikutuksia, 
joita alati nousevien polttoainei-
den hintojen johdosta seuraa 
kansantalouden muille sektoreil-
le. Tuleva sesonki tulee näyttä-
mään, pyörivätkö pyörät ja mihin 
suuntaan. Omat ajot tulevat var-
masti vähenemään ja tulen tar-
koin miettimään, onko joka paik-
kaan pakko lähteä. 

En jaksa muistaa vuotta, jol-
loin voimaan tuli ns. käyttömak-
su, jonka piti olla väliaikainen 
vuoden tai korkeintaan kahden 
vuoden pituinen. Kertyneellä 
rahalla piti silloin ymmärtääk-
seni parantaa ja rakentaa teitä. 
Jokainen sai liimata tarran tuu-
lilasin alakulmaan todisteeksi 
siitä, että maksu oli maksettu. 
Silloin kukaan ei vaan huoman-
nut mainita, että kyseessä onkin 
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nälkävuodet, koska alkuperäi-
sestä asetuksesta on kulunut jo 
useampi vuosikymmen ja sama 
maksu on edelleen voimassa, 
mutta ajoneuvoveron muodossa 
ja sidottu päästöperusteiseksi,. 

Saunaremontti

Saunaremontti on edistynyt so-
vitussa aikataulussa ja toinen 
saunoista on ollut käytössä tam-
mikuun alkupuolelta alkaen. Kyl-
lä uusi remontoitu sauna on va-
loisa ja hieno. Lattialämmitys ja 
koneellinen ilmanvaihto edistää 
kuivumista ja tekee saunomisen 
myös talviaikaan mukavammak-
si.

Kaakeloidut pinnat taas hel-
pottavat saunan siivoamista ja 
puhtaana pitämistä. Automaat-
tisuihkut toimivat liikeilmaisi-
men avulla ja sulkeutuvat auto-
maattisesti kun astuu suihkun 
alta pois, joka taas säästää vettä. 
Toisenkin saunan pitäisi olla re-
montoituna toukokuun alkuun 
mennessä ja käyttökunnossa se-
songin alkaessa. 

Käyttöaste 2011

Vuosipaikkalaisten olovuorokau-
sia oli 2870 ja henkilövuorokau-
sia 5970. Kolme vuosipaikkalais-
ta ei ole ilmoittanut omia vuo-
rokausiaan, joten todelliset luvut 
lienevät vähän suuremmat. Yh-
dellä vaunukunnalla olovuoro-
kaudet ylittävät 200 vuorokaut-
ta ja viidellä vaunukunnalla yli-

tetään 100 vuorokautta. Loput 
ovat sitten tasaisesti jakautuneet 
niin, että vuorokausia on 12 ja 
100 vuorokauden väliltä. Koko 
käyttöaste oli 5912 olovuoro-
kautta ja 13806 henkilövuoro-
kautta, joka on edellisvuoden 
tasoa.

Kevätkokous, 
kevätsiivoustalkoot ja 
isäntäkoulutus

Muistathan sääntömääräisen ke-
vät kokouksen l auanta ina 
21.4.2012, klo 12.00 Camping 
Mussalossa, Mussalontie 356, Tai-
vassalo. Kahvitarjoilu ennen ko-
kousta klo 11.30 alkaen. Muista 
ottaa jäsenkorttisi mukaan. Ke-
vätsiivoustalkoot pidetään myös 
samana v i ikonloppuna 20.-
22.4.2012 ja sunnunta ina 
22.4.2012 klo 12.00 annetaan 
isäntäkoulutusta uusille vuosi-
paikkalaisille ja myös kertauk-
sena vanhoille. Kevätmieltä ja 
innokasta otetta tarvitaan, jot-
ta saadaan taas alue kuntoon 
tulevaa kesäsesonkia silmälläpi-
täen ja kesäkauden isäntäpareil-
le tehtävät tutuiksi. 

Pieni kevennys tämän kirjoi-
tuksen loppuun. Anjovikset oli-
vat asettuneet kauniisti riviin 
ja menossa nukkumaan. Iltaru-
kouksen luettuaan he lopuksi 
pyysivät; herra älä johdata mei-
tä kiusaukseen ….. 

vaan hyvää ja aurinkoista ke-
vät mieltä kaikille lukijoille.

Stigu

Yhdistykseen liittyneet uudet jäsenet ajalla 
13.6.2011-6.3.2012

114817-0 Aaltonen Matti Uusikaupunki
002898-0 Ankelo Asko Pori
117015-0 Ankelo Kimmo Luvia
117015-1 Ankelo Niina Luvia
002898-1 Ankelo Pirkko Pori
082095-0 Grönberg Veijo Lemu
021302-1 Heini Marita Pori
041563-0 Hoikkala Reijo Raisio
137661-0 Kallio Ari Nousiainen
110132-0 Kauhava Toni Turku
107597-0 Kaunisto Katri Masku
139005-0 Koivio-Savela Arja Masku
138248-0 Kolhi Rita Nousiainen
105096-0 Kuosmanen Jorma  Rauma
117256-0 Långström Niko Lohja
139219-0 Mäkinen Tero  Masku
139520-0 Nummela Piritta Masku
045281-0 Nurminen Jouni Raisio
139749-1 Nybäck Heli Nousiainen
139749-0 Nybäck Jarmo Nousiainen
138300-0 Rouhiainen Mika Mynämäki
024448-0 Saarikallio Pertti Mynämäki
057549-0 Saarinen Marjut Raisio
057549-1 Saarinen Martti Raisio
090965-1 Salakka Mia Turku
096825-0 Savelius Pekka Raisio
021302-0 Toivonen Jukka  Pori
138675-0 Tuoriniemi Pentti Mynämäki
138774-0 Viikinkoski Tapio Pori
090965-0 Vikström Pasi Turku
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Naantalin kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Puheenjohtaja Ari Suomi
Pajakuja 6 21420 Lieto
p.0500 521 115
sähköposti : ari.suomi55@gmail.com

SIHTEERI
Jukka Saarinen
Haikarinkatu 5 A 6, 21110 Naantali
Puh. 040 311 3879, 
jukka.saarinen1@dnainternet.net

www.sfcnaantali.yhdistysavain.fi , Saloranta p. 044 9674 453

Moikka !

Talven selkä on taittunut ja 
aurinko paistelee taas kor-
kealta ja päivät pitenevät 

hyvää vauhtia. 
Aikaisemmista vuosista poike-

ten Salorannassa ei talviaikaa ole 
vietetty voimia keräten. Koneita 
ja miehiä on sitävastoin useam-
panakin viikonloppuna ollut liik-
keellä. Loppuvuonna uusittiin 
tanssilatomme katto jotta tanssit 
ja muut isot kokoontumiset voi-
sivat jatkua vielä vuosikausia. 
Myöhäisestä talven tulosta joh-
tuen yläkentän tietä ja salaoji-
tusta ei päästy aloittamaan suun-

nitellusti. No, nyt tie on tehty 
salaojituksineen ja odotellaankin 
vain maan ja lumien sulamista 
jotta päästäisiin viimeistelemään 
työn jälkiä. Kevään aikana alu-
eelle tulee multaa ja toivotaankin 
että kausipaikkalaiset hoitaisivat 
oman ” tonttinsa ” kuntoon  ra-
kennustöiden jäljiltä. 

Edellämaintut investoinnit oli-
vat yhdistyksemme puitteissa 
varsin mittavat mutta viime vuo-
den ennätykselliset liki 11000 
yöpymisvuorokautta antoivat 
liikkumatilaa hankkeisiin. Tuol-
laista yöpymismäärää emme var-

Kuten useat tietävätkin, joutui alle-
kirjoittanut, tai sai vaihtaa ammat-
tia jokunen vuosi sitten, ihan miten 

vain. Kirjapainohommat vaihtuivat linja-
autonkuljettajaksi Turun Kaupunkiliiken-
ne Oy:n, jossa meitä on noin 70 kuljettajaa. 
On savolaisia, karjalaisia, hämäläisiä, maa-
hanmuuttajia ja sitten vielä karavaanarei-
takin, joista muutama vielä omistaa ja 
käyttääkin matkailuajoneuvoaan. 

Yksi tällainen kokenut karavaanari on 
Esa Salmi (35441). Hän tuli tässä kerran 
kysymään, että olenko se Markku, joka 
toimii Vankkuriviesti-lehdessä ja minä 
puolestaan tiedustelin onko hän se Esa, 
joka Efekti-orkesterinsa kanssa ja ilmankin 
kiertelee täällä Varsinais-Suomen alueella 
soittelemassa tanssimusiikkia erilaisissa 
tilaisuuksissa. 

Esa on saanut vähän laajempaakin jul-

kisuutta viime aikoina kun hänen ensile-
vyään soitettiin Radio Suomen Sekahaku- 

ohjelmassa ja juontaja vertasi hänen ään-
tään edesmenneeseen  Kari Tapioon. Toinen  

juuri ilmestynyt single Jää mun vierellein  
oli saman radion levylautakunta ohjelmas-
sa arvioitavana varsin kohtuullisin tulok-
sin. 

Singlet ovat muuten kuunneltavissa You-
Tubessa internetissä. 

Esan vaunu on viime vuodet pysynyt 
paikoillaan kausipaikalla Salakalliolla mut-
ta sen sijaan autotallissa ajokelejä odot-
telee Yamaha XJ-900 jolla hän ajelee mie-
lellään ja muistelee ja kenties elääkin  
nuoruuttaan kuten niin moni muukin 
ikäkaverimme. 

Itselläni on vasta muutama vuosi uu-
dessa ammatissani mutta Esa on kurvail-
lut jo vuosikymmenet ja vuosia on vielä 
jäljelläkin mutta kun eläkepäivät vihdoin 
koittavat niin etelän aurinkorannat saavat 
hänestä ja vaimostaan Päivistä lämmöstä 
nauttivat vieraat.

Karavaanari työkaverina

AURINKOTREFFIT
25-27.5.2012 Salorannassa

Ajo-ohje: 
Naantalista n. 13 km Rymättylään 
johtavaa tietä Ylttisten tienhaaraan, 
josta viitoitus perille.

Järj. SF-Caravan Naantali ry
Tiedustelut Ari Suomi
p. 0500 521 115

Ohjelmassa mm: 
Orkesteritanssit, karaoke 

luontopolku, kilpailuja lapsille.

Treffimaksu 40 euroa.

Tervetuloa !

maan osanneet odottaa kun kun 
sfc-alueeksi ryhdyttiin. 

Toivotaan ja uskotaan että ku-
luvasta vuodesta tulee yhtä me-
nestyksekäs ja se onnistuu vain 

aktiivisen jäsenistön ansiosta. 
Valvojavuoroja on jo varattu 

mutta aukkoja listasta vielä löy-
tyy.

Siivoustalkoissa on mahdolli-



14 2/2012

suus saada koulutusta ja neuvoja 
asian tiimoilta joten talkoiden 
päivämäärä kannattaa laittaa 
muistiin. 

Kuten useimmat tietävätkin, 
kaupungin kanssa on käyty neu-
votteluja vuokra-aikamme piden-
tämiseksi Salorannassa. Täystyr-
mäystä ei ainakaan avauskeskus-
teluissa tullut joten ollaan kuu-
lolla ja toivotaan parasta. 

Tätä kirjoitettaessa ei kevätko-
koustamme ole vielä pidetty mut-
ta tilinpäätös viime vuodelta on 
hitusen plussan puolella, mikä on 
hieno asia etenkin kun nuo isot 
hankkeet toteutettiin. 

Kokouksessa on tarkoitus kes-
kustella ja päättääkin mahdolli-
sesti  uudesta huoltorakennuk-
sesta. Laitan verkkosivuillemme 
välittömästi tietoa mahdollisista 

päätöksistä koska seuraava lehti 
ilmestyy vasta heinäkuun loppu-
puolella. 

Viime numerossa luvattu pu-
heenjohtaja Ari Suomen  haastat-
telu siirtyy edelleen tuonnenmak-
si aikatauluongelmien vuoksi, 
mutta yritetään ensi numerossa 
palata asiaan. 

Ei tällä kertaa sitten muuta, 
seurailkaa verkkosivujamme kos-
ka siellä tärkeimmät asiat ovat 
ensimmäiseksi luettavissa. 

Lähetä sähköpostia allekirjoit-
taneelle tai Karille niin annamme 
tunnukset millä pääset kirjautu-
maan, ei ole vaikeata. Oikein läm-
mintä ja aurinkoista kesää kai-
kille ja muistakaamme pitää lem-
mikkimme kytkettyinä Saloran-
nassa.

t.Markku

TULEVAA

Siivoustalkoot 18-20.5. jolloin 
viimeistään karistetaan talvi-  ja 
kevätpölyt Salorannasta ja kun-
nostetaan alue treffi kuntoon se-
kä vastaanottamaan vieraamme 
kesäkaudella. Talkootarjoilu en-

tiseen malliin. Kaikille riittää 
tekemistä kykyjensä ja voimien-
sa mukaan. Lauantaina jossain 
vaiheessa on myös tarkoitus an-
taa isäntäkoulutusta sekä tutus-
tua edelleen  leiriytymisohjel-
maamme ja antaa siihen käyttö-
koulutusta. Tervetuloa (tässä 
kohtaa muistutan että keittoka-
toksessa on paljon jäseniemme 
tavaraa säilytyksessä. Viimeis-
tään talkoissa tavarat on siirret-
tävä pois).

Aurinkotreffi t 25-27.5. Kaik-
ki karavaanarit tervetuloa tref-
feillemme. Ohjelma seurailee 
tuttuja kaavoja ja aurinkohan on 
jo tilattu vieraaksemme. Vuosi-
paikan treffi päivämäärään men-
nessä maksaneille treffi maksu 
sisältyy uuden kausimaksun hin-
taan (huomioi treffi päivämäärän 
muutos aikaisemmin ilmoitet-
tuun).

Juhannus hoidetaan valvon-
nan ja siivouksen tiimoilta jo 
perinteiseen malliin, eli toimis-
ton seinällä on lista jonne voit 
merkitä haluamiasi työtehtäviä. 
Näin saamme jaettua työt ja 
kaikki pääsevät nauttimaan kes-
kikesän juhlasta.Tuumaustauko on aina paikallaan .

Tietä syntyy.
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Paimion kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Jorma Tuominen
Tapionkaaritie 4, 21530 Paimio
Puh. 050 563 0812, 02 470 5812
jorma_tuominen@luukku.com

SIHTEERI
Marja Kytösaho
Sammontie 1, 21530 Paimio
Puh. 0400 979 197

Tintit visertävät kosiolaulu-
jaan, tikka rummuttaa säh-
kötolpan peltiä. Toivotta-

vasti myös naispuolisilla  vapail-
la karavaanareilla oli sen verran 
kevättä rinnassa, että huomasivat 
käyttää tämän kerran neljässä 
vuodessa tulevan tilaisuuden, 
jollei muuhun niin hamekankaan 
hankintaan.

Kevään merkki sekin, että me-
nemiset pyörivät reissaajan pääs-
sä. Suunnitelmia riittäisi vaikka 
jaettavaksi.

Matkailuajoneuvo vielä hetken 
lepäilee talviuntaan. Sen talvilii-
kehdintä on kutistunut siihen, 
että välillä on nokka takapihalle 
päin, toisinaan tuulilasi osoittaa 
tielle.

Kuski kumppaneineen on pro-
testoinut hinnankorotuksiin ai-
noalla konstilla millä voi. Eli me-
nopeli on seisonnassa. Dieselillä 
ja bensalla ei juuri ole hinnan 
eroa. Vakuutukset ja verot senkun 

nousevat.
Lupail imme syksyllä istua 

kynttilänvalossa takki päällä tal-
ven ja kuluttaa vähemmän ener-
giaa kuin koskaan. Vaan kellepä 
sika kiusaa tekee kun kaukalon-
sa kaataa?  Omaan nilkkaan tai-
taisi protesti lopulta osua.

Luonto tosin tuli vastaan myrs-
kyillään. Polttopuuta on korjat-
tavaksi kykenevälle pelkällä kii-
tospalkalla, kun vaan hoksaa 
kysyä.

Matkailuvehje osoitti moni-
puolisuutensa jälleen kerran 
sähkökatkojen aikana. Jou-
toaikaa viettäessään se tar-
josi lämpöä ja keittopaikan 
sähköttömille.  Saipa tut-
tavakin kahvia termos-
pulloonsa.

Vuosikokous lähenee. 
Tulkaapa kaikki yhdis-
tyksemme jäsenet joukol-
la kertomaan toimintai-
deoitanne ja ehdotuksian-

Tukikohta vaunullesi

keidas keskellä luontoa, 
33 km Turusta, 35 km Salosta

Koiviston Loman
VAUNUTONTIT

Tonteilla vesi, sähkö, viemäri ja kokoa 400-700 m2.
Tiedustelut: 0400 139 349, iltaisin 044-484 8176

Terveisin: Reijo SF-C 12261

Kevättä on ilmassa
ne esim. yhteistä viikonlopun 
viettopaikkaamme ja retkeämme 
varten. Kaikenlaiset muutkin 
ideat ovat tervetulleita.

Paikka oli ”ankkiksen” takka-

tupa ja aika 21.04.-12. Sauna on 
myös lämmin ja iltapalaa tarjolla.

Hyvää kevään jatkoa. 
KS 113034

Makkaranpaistoa myrskytuhojen 
korjuu n lomassa.

Keväinen tervehdys!

Tänään on oikein komea tal-
vipäivä. Aurinko paistaa 
pilvettömältä taivaalta ja on 

muutama aste pakkasta. Kyllä te-
kisi mieli hiihtämään/ulkoilemaan 
mutta olen kotiarestissa,  liikkeel-
le pääsee vain rollaattorin tai kyy-
närsauvojen kanssa ja autollakin 
ajo kielettiin kahdeksi kuukau-
deksi. Kieltoa pitää noudattaa et-
tei vakuutusyhtiöt pääse evää-
mään korvauksia jos kävisi vahin-

ko. 
Syy miksi näin: Helmikuun lop-

pupuolella laitettiin oikeaan pol-
veen vähän rautaa eli tekonivel.

 Nykyisin ovat aika yleisiä täl-
laiset operaatiot, sairaalassakin 
oli 3 kaveria samassa huoneessa 
saman syyn takia. Onnistumispro-
sentit ovat kai aika hyvät, joten 
eiköhän elämä ala taas keväällä 
hymyillä.

Tämä tästä omasta tilanteesta 

ja mennään vähän yhdistyksen 
asioihin, vuosi/keväkokous lähes-
tyy ja siellä pitää ottaa kantaa 
YT-Alueen muuttumisesta rekis-
teröidyksi yhdistykseksi, Vankku-
riviesti ry:ksi ja liittymisestä sii-
hen. Syyskokous ei ollut valmis 
tekemään päätöstä yhdistykseen 
liittymisestä. 

Paimio sai aikaa vuosikokouk-
sessa tehdä päätös liittymisestä, 
ainakin hallituksessa on ollut sel-

lainen kanta, että liittymistä pitää 
harkita uudelleen.

Kokous on lauantaina 21.4.2012, 
kokouskutsu on Vankkuri Viesti 
lehdessä 1/2012. 

Hallitus odottaa ehdotuksia Ke-
vään kuntotapahtumaan ja Cara-
van viikonloppuun missä ja koska?

Hyvää ja turvallista alkavaa 
matkailukautta kaikille!

Jorma  T. 51625
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Piikkiön kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Jyrki Hongisto
Alhaisintie 9, 21500 Piikkiö
Puh. 050 533 7447
jyrki.hongisto@kolumbus.fi 

SIHTEERI
Marianne Louhevirta
Koivumäentie 2, 21500 Piikkiö
Puh. 050 562 4142
mallalouhevirta@gmail.com

Paraisten kuulumiset
PUHEENJOHTAJA
Risto Karjalainen
Hietapellonkatu 5 as 24, 21600 Parainen
Puh. 050 567 6542, 02 273 9933 (työ)
risto.karjalainen@narmaplan.fi 

SIHTEERI
Timo Keihäs
Puh. 050 342 3925
timo.keihas@hotmail.com

Tänä talvena on saanut, kuten 
aiempinakin, tyhjennellä 
etuteltan päältä lunta. Onpa 

tuota lunta jouduttu Stagsundis-
sakin työntämään sivummalle. 
Mutta kevät on tuloillaan tätä kir-
joittaessani. 

Ulkoilupäivää vietettiin 25. hel-
mikuuta ja onneksi paukkupak-
kaset hieman hellittivät, mutta ei 
ollut vesisadekaan kaukana. Vau-
nukuntia oli Stagsundissa lasket-
telemassa uudessa pulkkamäessä. 
Sitten maistuikin hernekeitto, 
kahvi ja laskiaispulla ja hieman 
myöhemmin grillattu makkara.

Uuden alueen valmistuminenkin 
lähenee, sillä lumien sulaessa vii-
meistellään loput keskeneräiset 

paikat siihen kuntoon, että voi-
daan luovuttaa kausipaikkalaisil-
le. Odottelemme myös kaupungin 
yhteydenottoja puuston ja virkis-
tysalueen puuceen osalta. Uuden 
alueen läheisyyteen on myös tar-
koitus rakentaa puucee pienine 
varastoineen.

Kesäkausi avataan siivoustal-
koilla 28.04. kello 10.00 alkaen 
yhteisten alueiden siivouksella, 
toivottavasti lumi olisi jo siihen 
mennessä ainakin pääosin sulanut. 
Tarkemmat tiedot kesäkauden ava-
jaisista löydät paikallisesta leh-
destä. Omat kausipaikkansa kukin 
siivoaa vappuun mennessä. Muita 
kevään ja kesän ohjelmia voi lukea 
ilmoitustaululta sekä paikallises-

Keväisiä terveisiä

Kevät tekee taas tuloaan

Aamulla pakkanen paukkuu 
-18 C, mutta iltapäivällä 
aurigon paistaessa eloho-

pea kipuaa nollan tuntumaan. 

Auringon valo saa hankikannot 
kimmeltämään ja asfaltin pinnat 
näkyviin. Maaliskuu tuo kevään 
ja pian ollaankin jo kesässä. Vau-

ta lehdestä, mm. Lahden Messu-
matkasta.

Muistakaahan tuo sääntömää-
räinen kevätkokous, kokouskutsu 
oli edellisessä lehdessä. Hallitus 
toivoo runsasta osanottoa, sillä 

kokouksessa käsitellään myös tu-
levaa vuosijuhlia.

 
 Lämmintä kevättä ja 

antoisaa kesää!
SF-C 91470

nuilukausi alkaa olla siis toden 
totta lähellä.

Ajatukset alkavat pyöriä kesän 
harrastuksessa. Vaunut ja mat-
kailuautot kaipaavat kunnostus-
ta ja huoltoa tulevaan kauteen. 
Toivotaan, että tulevana kesänä 
monet löytäisivät Harvaluodon 
alueen rauhallisena ja viihtyisä-
nä paikkana kauniine merimai-
semineen. 

Siivoustalkoot

Valmistaudumme kesäkauteen 
viettämällä siivoustalkoot lauan-
taina 14.4.2012 klo 12.00 alkaen.

Harppila ja alue vaativat kevät-
siivouksen, jotta olemme valmiit 
vastaanottamaan tulevan kauden  
kausipaikkalaiset ja vieraat. 
Harppilassa pestään ikkunat ja 
muut tilat. Piha-alueella riittää 

haravoimista yllin kyllin. Otathan 
oman haravasi mukaan! 

Harvaluodon avajaiset

Kauden avajaisia vietetään Har-
valuodossa 20.-22.4.2012. Ohjel-
massa mukavaa yhdessäoloa sekä 
pelejä ja leikkejä unohtamatta 
saunomista ja rohkeimmille ui-
mista. Lauantaina loihdimme pe-
rinteisesti pitkän pöydän klo 15 
alkaen. Uuden puheenjohtajan 
toiveena olisi, että mahdollisim-
man moni jäsen saapuisi viettä-
mään keväistä viikonloppua kau-
niiseen Harvaluotoon.

Kausipaikka

Alueelta löytyy vielä vapaita 
kausipaikkoja. Lisätietoja voi 
kysellä puheenjohtaja Jyrki Hon-
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gistolta.
Isäntävuoroviikot päätetään 

kauden avajaisissa 21.4. Harppi-
lassa klo 12.00. Isäntävuorovii-
kosta voit edelleen lähettää toi-
veen osoitteeseen sfc.piikkio@
gmail.com.

Jäsentiedottaminen

Jos siis haluat saada yhdistyksen 
jäsenpostia sähköpostiisi, lähetä 
viesti osoitteeseen sfc.piikkio@
gmail.com. Jäsenpostissa kerro-
taan tarkemmin yhdistyksen toi-
minnasta ja tapahtumista.

Terveisin Jyrki 126615

Raision kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Hanne Lassila
Nummentie 44, 23140 Hietamäki
puh. 0400 186 357
hanne.lassila@dnainternet.net

SIHTEERI
Marjo Korpelainen
Puh. 044 286 5991
m.korpelainen@hotmail.com

Vankkuri-Vehmas puh. 0400 705 516

Puheenjohtajan
mietteitä

On maaliskuun 2. päivä ja 
katselen ulos ikkunasta.  
Ulkona lämpötila on 4 as-

tetta plussalla, aurinko paistaa 
täydeltä teholtaan ja lumihanget 
loistavat vielä puhtaina, aivan 
ihanteellinen ulkoiluilma. Meillä 
Vankkuri-Vehmaalla on erinomai-
set mahdollisuudet hiihtää tai 
vaikkapa narrata kaloja pilkillä. 
Toivottavasti paukkuvat pakkaset 
ovat tältä talvelta jo menneet ja 
kevätaurinko tuo nuo talvea kar-
sastavat jäsenet vaunuilleen. Sa-
malla tulee tarkistettua onko 
lumi ja talvi tehnyt tepposiaan. 

Kevät tuo tullessaan myös kaik-
kia jäseniä koskevan kevätkoko-
uksen, joka pidetään 31.3.2012 

klo 12 Vankkuri-Vehmaalla. Ko-
kouksessa todetaan mihin edel-
lisenä vuonna panostettiin tai 
mitä jäi tekemättä. Samalla jäse-
nistöllä on mahdollisuus antaa 
vinkkejä tulevaan.

Tulevan kesän tapahtumia, Ju-
hannustreffejä ja Yhdistyksen 
30-vuotisjuhlia, suunnitellaan jo 
ahkerasti.

Käsityöiltapäiviä on pidetty 
aina, kun innokkaita on kokoon-
tunut. Kaikki voivat osallistua, 
sellaisetkin, jotka luulevat, että 
heillä on peukalo keskellä käm-
mentä. Meillä on idearikas vetäjä 
Mattssonin Hannele, joka aina 
keksii jotain uutta ja kivaa.

Kevät laittaa suunnittelemaan 

myös kesälomamatkaa. Kalenteria 
tutkitaan, että koska päästäisiin 
lähtemään, mihin mennään ja 
mikä vielä on näkemättä. Jotkut 
meistä ovat rohkeita lähtemään 
vaikkapa ulkomaille asti. Luke-
kaapa esim. yhdistyksemme jä-

senten Seppo Rantalan ja Marjo-
Riitta Eterman matkakertomus 
Albaniaan. 

Nähdään Vankkuri-Vehmaalla   
Hanne 74067

*************************************************************

VANKKURI-VEHMAAN VAPPU 
27.4. - 1.5.2012

lauantaina  28.4. NAAMIAISTANSSIT elävän musiikin tahdissa
vapunaattona 30.4. Karaoke / Levytanssit

Pakettihinta  50€

*************************************************************

KEVÄTSIIVOUSTALKOOT lauantaina 5.5.2012 

*************************************************************
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Raision 
vuotisjuhla-
tref� t

Vankkuri-Vehmaalla
10.-12.8.2012
30

Treffi maksu 40€. 

Tervetuloa!

PE
Tanssia Karaoken 
tahdissa
LA 
30-vuotisjuhla 
ja lounas

Kaija Pohjola & Paratiisi
Illalla

Perinteiset

Vankkuri-Vehmaalla 21.-24.6.2012

Lapsille omaa ohjelmaa
Treffi maksu 75 €.
Huom. ei paikkavarauksia puhelimitse.
Vaunun voi tuoda alueelle jo viikkoa ennen juhannusta maksutta. 
Tervetuloa Vankkuri-Vehmaalle!

JUHANNUKSEN SUURTREFFIT

PETRI HERVANTO

DALLAPÉDALLAPÉ
HARRY & YÖN KULKIJAT

SF-Caravan Raision Seutu ry • Vehmassalmentie 25, 23260 Rautila • www.sfc-raisio.fi

Juhannusaaton tanssit klo 21.00 – 02.00

Juhannuspäivän tanssit klo 21.00 – 02.00

esiintyjänä

esiintyjänä

Maukujaiset 
Hiihtolomaviikon lopuksi vietettiin perinteisiä Maukujaisia Vank-
kuri-Vehmaalla. Lauantaiaamuna ilma oli mitä parhain. Aurinko ei 
ihan kyllä paistanut mutta ei myöskään tuuli haitannut ulkoile-
mista.

Kokoonnuimme toimiston eteen klo 12 missä meille kerrottiin 
ensimmäinen liikuntalaji. Herrasväki Pussinen kutsui ”urheilijat” 
alapellolle tandem-hiihtokilpailuun. Kyseessä oli parihiihto samoil-
la suksilla. Molemmilla hiihtäjillä oli sentään omat sauvat! Kilpailuun 
osallistui 7 aikuiskilpailijaparia ja 1 lapsikilpailijapari. Puheenjoh-
taja ja sihteerikin koittivat hiihtotaitoaan parina, mutta heille 
heltisi vasta neljäs tila. Kilpailun voiton vei  Jukka Mäkitalo ja 
Juha Lassila. Onnea vielä kerran heille molemmille.

Seuraavaksi urheilulajiksi olivat Hansu ja Pippe valinneet tump-
putikkakisan. Kisassa piti heittää tikkaa tumppu kädessä , mikä ei 
ollutkaan ihan helppoa. Joko tikka takertui tumppuun tai tumppu 
meinasi mennä tikan mukana kohti taulua. Naisilla, miehillä ja 
lapsilla oli omat sarjansa. Naisten kisan voitti Merja  Toivola ja 
miesten sarjan voitti Jukka Mäkitalo. Lapsilla tuli tasapeli. Onnea 
heillekin!

Pienemmille lapsille oli lumipallon heittoa hiihtokilpailun aikana.
Hiihtokilpailun ja tikkakisan jälkeen söimme Susannan ja Sepon 

paistamaa makkaraa ja joimme kuumaa mehua. Kyllä se sitten mais-
tui hyvälle. Siinä samalla jaettiin lapsille kilpailujen palkinnot.

Saunavuorojen jälkeen vietettiin iltaa Vankkurisalissa levytans-
sien merkeissä. Ilta alkoi palkintojen jaolla ja saunakahvien juon-
nilla. Loppuilta  tanssittiin hyvän musiikin tahdissa. 

Marjo 

Albania eli Shqipëria - kot-
kien maa, on ollut loma-
kohteenamme kaksi ker-

taa ja se on lumonnut meidät 
täysin.  Maa on kaunis, sen ih-
miset ystävällisiä ja matkusta-
minen siellä turvallista, kuten 
koko Balkanillakin. Maan raja-
naapureina ovat Kreikka, Koso-
vo, Makedonia ja Montenegro. 
Asukkaita siellä on n. 3.6 mil-
joonaa ja maassa puhutaan al-
banian kieltä. 

Albanian lippu, jossa on kak-
sipäisen kotkan siluetti, on pe-
räisin jo 1400-luvulta, albania-
laiset kutsuvatkin itseään kot-
kanpojiksi. Rahayksikkö on leke, 
jota voi vaihtaa vaan Albanias-
sa. Hintataso maassa on edulli-
nen, dieselin hinta oli 1.17e. 
Autonpesu käsin maksoi kaksi 
euroa, pakko oli antaa tippiä 
toiset kaksi euroa, niin ahke-
rasti pojat autoa pesivät ja puu-
nasivat. 

Olemme saapuneet Albaniaan 
sekä Makedonian että Kreikan 
kautta, ja lähteneet kotia kohti 
Montenegron kautta, Hani i Ho-
tit -rajanylityskohdassa. Make-
donian Skopjesta ajoimme tietä 
E852  Ohrid-järven kautta, Elba-
sanin kaupungin  ohittaen Dur-
rësiin.  

Makedonian suunnasta tulles-
sa ihmettelimme, että mikäs 
kunniakuja tämä on, kun tien-
varsi oli täynnä pikkupoikia, 
jotka suihkuttivat letkuilla vet-
tä komeassa kaaressa autojen 
yli. Lopulta tajusimme, että sii-
näpä olisi tarjolla autonpesua. 
Tie oli kuitenkin niin kapea ett-
emme valitettavasti voineet py-
sähtyä.

Kreikasta tullessamme ylitim-
me rajan Kakaviassa (E853),  
aluksi tie oli kelvollinen, mutta 
pian alkoi tietyömaa, ja ajono-
peus tipahti kymmeneen kilo-
metriin tunnissa.  Kun lopen 

Kotkanpoikien   maassa



19

Kotkanpoikien   maassa

uupuneina olimme leirintäalueen 
kylätiellä, tuli vastaamme viime 
metreillä leikkuupuimuri! Silloin 
oli itku lähellä, mutta kuin ihmeen 
kaupalla oli juuri siinä kohdassa 
piha-alue, jolle puimuri siirtyi ja 
me pääsimme lopultakin leirintä-
alueelle 10 ajotunnin jälkeen.

Paluumatkoilla emme ole uskal-
tautuneet  E851-tielle Monteneg-
roon, (rajanylitys Muriqan/Suko-
bin), koska tie on kuulemma erit-
täin kapea, vaan ajamme tietä  
E762 Shkodërin kautta, jossa tie-
työ jatkuu edelleen ja matkanteko 
on hidasta. Ehkä matkailuautolla 
tämä E851 olisi mahdollinen, mut-
ta pitkällä yhdistelmälle ehkä lii-
an jännittävä reittivalinta.

Kuuluisia bunkkereita on eniten 
rajoilla ja rannikolla. Leirintäalu-
eella on bunkkerista tehty baari 
ja loput bunkkerit on hajoitettu 
ja käytetty aallonmurtajan raken-
tamiseen

Albaniassa näkee paljon kesken-
eräisiä taloja, rahat ovat rakenta-
jilta loppuneet kesken ja he ovat 
ansaitsemassa lisärahoitusta, 
useimmiten Italiassa. Maaseudul-
la huomaa miten köyhä maa Alba-
nia on, ihmisten elämä on kovaa 
kaikin tavoin. Uusrikkaitakin löy-
tyy, kuten kaikissa maissa ja erot 
ovat täälläkin valtaisat - ajopelinä 
on joko aasi tai auto. 

Olemme tutustuneet vasta Dur-
rësin, Tiranan ja Krujën kaupun-
keihin, ja maan eteläosa on vielä 
tyystin tutkimatta. 

Durrës on vanha satamakaupun-
ki, jonka kadut ovat ahtaita ja 

liikenne kaoottista. Täältä löytyy 
amfi teatteri, joka on vain osittain 
näkyvillä. Kokonaan sitä ei voida 
kaivaa esiin, koska taloja on ra-
kennettu teatterin päälle. Balka-
nin vanhimmat seinämosaiikit 
löytyvät tämän amfi teatterin uu-
menista.

Pääkaupunki Tirana on uudem-
pi kaupunki, jossa on huikean le-
veät tiet ja kadut. Jättimäinen 
liikenneympyrä kauhistutti en-
simmäisellä kerralla, mutta viime 
kesänä huristelimme sen läpi kuin 
vanhat tekijät. Kaistoja ei ole ym-
pyrään merkitty ja kaistaa voikin 
vaihtaa reunasta reunaan mieli-
alan mukaan. Kunhan saa kiinni 
liikenteen ajorytmistä, solahtaa 
itsekin luonnikkaasti mukaan al-
banialaiseen ajotyyliin.

Skanderbeg-aukio oli remontin 
alla, mutta nähtävyyksiä sai ihail-
tua rakennustyömaan välistä luo-
vien. Skanderbegin ratsastajapat-
sas on keskellä aukiota, jonka 

reunoilla ovat Kansallisooppera 
(jossa sijaitsee muuten aivan iha-
na kirjakauppa…), Et´hem Beyn 
upea moskeija sekä komea kello-
torni. TID-tower on aukion hulppea 
85-metrinen uudisrakennus.

Krujën henkeäsalpaava sijainti 
vuoren rinteellä ihastuttaa, kun-
han on ensin selvinnyt mutkai-
sesta ja kuoppaisesta tiestä. Upea 
basaarialue on kuin ennen van-
haan, onneksi Visa kuitenkin kel-
paa! Hienoimmat nähtävyydet 
ovat Skanderbegin museo, linnoi-
tuksen rauniot ja hienoin koskaan 
näkemäni etnografi nen museo, 
jossa voi tutustua tavallisen per-
heen elämään 1700-luvulla.

Camping-alueita ei Albaniassa 
ole vielä kovin montaa, varsinkaan 
pohjoisosassa, mutta pikkuhiljaa 
alueiden määrä lisääntyy.

Onneksi löysimme Durrësin lä-
heltä pienen Pa Emer -campingin, 
joka on hyvin hoidettu perheyri-
tys. 

Camping löytyy pienen kylän 
perukoilta, meren ääreltä. Tie on 
huonokuntoinen  ja ajaessaan jou-
tuu väistelemään kanaemoja tipu-
sineen ja mummoja lehmineen. 
Kannattaa kuitenkin ajaa n. 4 
km:n pituinen kylätie, koska pe-
riltä löytyy oikea idylli. Merivesi 
on kirkasta, kauniita istutuksia 
on joka puolella, vaunupaikkoja 
on myös ihan meren rannalla, leh-
väkatosten alla.

Alue oli alun perin suunniteltu 
vain telttailijoille, mutta sinne 
alkoi ykskaks ilmestyä myös asun-
tovaunuja ja – autoja, ja camping 

laajeni jonkin verran. Perhe halu-
aa kuitenkin edelleen pitää alueen 
pienimuotoisena. Tarjolla on myös 
muutamia huoneita päärakennuk-
sessa. Yöpymisemme maksoi viime 
kesänä 15 euroa/vrk.

Wc- ja suihkurakennus on siisti 
ja tiskipaikka on saman raken-
nuksen ulkokatoksessa. Pyykkiä 
saa pestä perheen omassa pyyk-
kikoneessa. 

Omistajalla on myös pieni moot-
torivene, mutta veneilyyn vaadit-
tavan luvan käsittely kestää kolme 
päivää. Huviveneliikennettä ei siis 
merellä näy, vain pieniä kalastus-
veneitä keikkuu aalloilla.

Huikeasta auringonlaskusta voi 
nauttia rinteellä sijaitsevan ravin-
tolan terassilla herkullisen aterian 
jälkeen.  Perheen Pappa käy jo 
päivällä kysymässä asukkailta, 
haluavatko he syödä illalla ravin-
tolassa. Ruokalistalla on aamulla 
pyydettyä kalaa, salaattia ja vii-
niä. Aterian hinta on 10- 15 euroa, 
riippuen viinivalinnasta.

Pappa touhuaa alueella aamus-
ta iltaan ja puhuu ihanaa kielten 
sekasotkua. Papan poika Leonardo 
on alueen perustaja, hän käy Ita-
liassa työssä ja Pappa tuuraa hän-
tä väliaikoina. Olemme tutustu-
neet myös Leonardon  sisareen 
Rrudinaan. Koko perhe jaksaa 
aina olla ystävällinen turisteille, 
ja alueen tunnelma on lämmin ja 
välitön.  Täällä voi kokea aitoa 
lepoa ja rauhaa, poissa kaupunki-
en melusta ja hälinästä.

Ensi kesänä aiomme tutustua 
Albanian eteläosiin, joista löytyy 
upeimmat nähtävyydet ja hiekka-
rannat. Toinen kohteemme on poh-
joinen Thethin vuoristokylä, jon-
ne Leonardo tekee jeeppisafari-
matkoja. 

Leonardo perheineen toivottaa 
kaikki suomalaiset karavaanarit 
tervetulleiksi Albaniaan ja Pa Emer 
-campingille ja samoin toivottavat 
myös 

Seppo Rantala ja Marjo-Riitta 
Eterma, SFC-7513.

Jeni te mirëpritur Karavanë dhe 
Kampera Finlandezë në Shqipëri dhe 
ne Kampingun Pa Emer!

Krujë, Skanderbegin museo.

Camping Pa Emer.
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PUHEENJOHTAJA
Sinikka Koivunen
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Tulevia tapahtumia

5.-9.4. Pääsiäistapaaminen Salakalliolla. 
 Ohjelmassa letunpaistoa.
23.5. klo 17 Ajotaitoharjoitukset ja merkkisuoritusajot 
 Katsastusaseman pihalla, Perämiehen katu 7.  
 Kaikki mukaan - oppi kannattaa aina.
7.-10.6  Matka Etelä-Viro ja Pohjois-Latvia. 
 Lisätietoja nettisivuillamme kevään aikana.

Mikä tai kuka sai teidät innostumaan 
karavaanareiksi? Koska?

Vuonna 1985 ostimme ensimmäisen vaunumme (Sprite). Vaunumme 
seisoi työpaikkamme pihalla,  ja eräs silloinen karavaanarituttumme 
tuli käymään ja puhui karavaanareista. Hän sanoi, että kannattaa 
liittyä karavaanareihin, koska sieltä saa hyviä jäsenetuja. Siitä alkoi 
karavaanaritaipaleemme.
 
Paljonko tulee kilometrejä vuodessa? 
Montako yöpymistä vuodessa? 
 
Vuodessa tulee kilometrejä 7-8000 km ja yöpymisvuorokausia noin 
60 vrk. Joskus on tullut huomattavasti enemminkin silloin, kun 
lapset olivat pieniä. Nykyisin nautimme enemmin paikallaan olosta 
ja rauhallisuudesta, kun saa olla vaan. 
 
Millainen matka on jäänyt parhaiten mieleen?

Sellaiset matkat, jolloin pojat olivat mukana, sekä 5 muuta perhettä 
lapsineen tai lastenlapsineen kierreltiin treffejä. Joka viikonloppu 
oltiin jossain lähialueen leiripaikoilla ja lomilla kierrettiin pitempiä 
matkoja, jopa Ruotsissa ja Norjassa. Nykyisin omat lastenlapset ovat 
joskus mukanamme.
 
Onko teillä jokin lempialue, jonne poikkeatte 
erityisen mielellänne? Miksi?

Joka talvi käydään Paljakassa Puolangalla muutamia kertoja. Usein 
kesällä käymme piipahtamassa Kylmäluomassa tai Manamansalossa, 
jossa pääsen kalastamaan.
Ja tietysti Tuurissa käydään muutaman kerran vuodessa.
 
Mikä on parasta karavaanarina olemisessa?

Joka kerta kun leiriydytään, on aina uusi tontti ja uudet kasvot. Ja 
on vapaus mennä tai olla menemättä, jos siltä tuntuu.

Merja Salminen
 

Vuoden 2011 
Karavaaniperhe
Hallitus valitsi vuoden ka-
ravaaniperheeksi Tuija ja 
Martti Heinosen. Martti 
on hallituksen jäsen ja hän 
on toiminut usean vuoden 
treffi emme leiripäällikkö-
nä. Tuija on auttanut 
muissa  järjestelyissä. Esi-
tin heille muutaman ky-
symyksen karavaanihar-
rastuksesta.

Hermanni Heinonen juontaa 
lauantaina juhlan 

Lauantaina tanssitaan 
tangokuningas 2003  
Kari Hirvosen laulun  
tahdissa. 

Tanssiorkesteri Esa Salmi ja 
Efekti laulattavat karaokea, 
myös lapsille sekä tanssia 
perjantaina 

Treffihinta 50  sisältää valosähkön ja keittotarjoilun. 
  

Ruokailun järjestämiseksi pyydämme Sinua 
ilmoittamaan tulostasi 26.8.2012 mennessä 

sähköpostilla SFCsalonseutu@gmail.com tai
Tero Leino puh. 0400 534908 

Halikon Salakalliolle 31.8. - 2.9.2012 

SF-Caravan Salon seutu ry 
kutsuu Sinut perheinesi 
35-vuotis-juhlatreffeille 
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MATKAILUAUTOT 
JA VAUNUT

Örninkatu 8, SALO,
 p. 733 1550, 0400 533 144, 

0445 511 557
ark. 10-18, la 10-14

www.autosimelius.fi 

TULE JA TEE HYVÄT KAUPAT!
MEILLÄ MYÖS HENKILÖ- JA
PAKETTIAUTOT VAIHDOSSA.

Tammitanssit
Tammitanssit tanssittiin tänä vuonna Vaskion Seu-
rojentalo Pukkilassa. Ensi kertaa Pukkilassa käy-
neelle paikka olikin iloinen yllätys; avara, valoisa 
sali ja viihtyisä yleisilme. Muutama matkailuajo-
neuvokin näkyi parkkipaikalla kirpakasta säästä 
välittämättä. Osallistujia oli yli sata henkilöä.Perinteiseen tapaan ensin syötiin hyvin ja pääl-
le juotiin kakkukahvit. Tanssiin johdatteli Esa 
Salmi ja Efekti. Helppoa oli tanssia heidän ”pillin-
sä” mukaan. 

Ruusuja jaettiin vuoden aikana kunnostautuneil-
le, erityisesti Vapepan työstä Tapaninpäivän myrs-
kyjen jälkeen kiiteltiin. Muita palkittuja olivat 
Vuoden karavaaniperhe, vuoden teräsmies, sekä 
leikkimielisen Caramba-ajon sarjavoittajat. Illan aikana lanseerattiin myöskin yhdistyksen 
uusi nimikkopipo.

Arpajaiset kiinnostavat aina. Nytkin palkintoja 
oli runsaasti. Mistä ihmeestä niitä palkintoja aina 
sataa? 

Kuvia tansseista löytyy nettisivuiltamme.

Merja Salminen

Hiihtokilpailut 
Salakalliolla la 25.02.2012
Hiihtäjiä ilmestyi paikalle 12 henkilöä. Latu oli luistava ja tyy-
lejä oli monenlaisia. Kannustusjoukkoja saapui runsaasti hiih-
täjiä enemmän. Hiihtäjät palkittiin mitalein ja kaikki saivat 
kuumaa mehua.

Miehet 65+ Bror ”Pekka” Bäckman
 alle 50 Esa Ahola
  Ari Rauhala

Naiset  Lillan Toivonen
  Tuire Ahola
  Paula Eilola

Pojat 15 v Aleksi Rauhala
 11-12 v Vesa Hokkanen
  Ville Ranki
 7 v Axel Bergman

Tytöt 11 v Emma Kolehmainen
 8 v Verna Laakso

Pysähtyneet vankkurit

Irma Hannele 
Malvela 

 s. 01.12.1957
 k. 22.02.2012

Muistoa kunnioittaen 

SF-C Salon seutu ry.

Pysähtyneet vankkurit

Risto 
Lehtonen

s. 12.08.1953
k. 27.01. 2012

Muistoa kunnioittaen 

SF-C Salon seutu ry.

�
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Lapsuuden talvet ja 
valkeat hanget

Tämä on kolmas luminen tal-
vi peräkkäin. Kahden en-
simmäisen ajattelin olevan 

poikkeuksia, mutta nyt onkin 

taidettu palata normaaliin. Lap-
sena hiihdettiin, laskettiin mä-
keä, luisteltiin, potkittiin potku-
kelkalla ja tehtiin siis sitä, mitä 

talvella kuuluukin. Olessani murk-
ku 70-luvun lopussa, menimme 
perheeni kanssa Sarapistoon. 
Siellä hiihdeltiin hiekkamontun 
ympäri vedettyä latua pitkin. 
Oman lapseni ollessa pieni Mika 
Myllylä 90-luvun puolessa välissä, 
hän vielä hiihti Sarapistossa, 
vaikkei siellä enää latua ollutkaan 
lumen vähyyden vuoksi. Sitten 
lumiset talvet katosivat melkein 
kokonaan tai ainakin siltä tun-
tuu. Olisiko ne laspuuden talvet 
palanneet takaisin? Nyt voi var-
maan jo uskoa siihen, että lunta 
riittää jatkossakin ja näin ollen 
mennä suksikaupoille.

Koska kerran on talvi, niin Sa-
rapistossa pilkitään. Yllätys yllä-
tys, merestä on noussut kaikkein 
eniten särkiä. Teuvo Salo on sa-
vustanut saamiaan norsseja ja 
Pentti Aro-Heinilä nosti verkolla 
juuri viikonloppuna mm. kuusi 
kuhaa. Pilkillä on tullut ahvenia, 
muutama isokin. Pilkkimisestä 
ovat innostuneet yhä enenevässä 

määrin myös naiset. Keväinen on 
aurinko hellinyt kalastajia ja ul-
koilijoita.

Pilkkikisat pidettiin perintei-
sesti. Miesten sarjan voiton vei 
Kari Skog tuloksella 2 737 g, hy-
vänä kakkosena oli Pentti Aro-
Heinilä 1 883 g ja tiukka kolmo-
nen oli Teuvo Salo 1 703 g.  

Naisten sarjan voittajaksi sel-
viytyi Marja-Leena Aro-Heinilä 
1 001g. Kristiina Renqvist ja Ma-
ritta Känkänen saivat roppakau-
palla kokemusta. Voittohan ei ole 
tärkeä vaan osallistuminen; ai-
nakin näin sanotaan.

Lapsia paikalla oli mukavasti. 
Lasten sarjan voitti Sami 782 g, 
toisena oli Sanni 38 g ja kolman-
neksi tuli Peetu 25 g.

Pilkkikisan voittajan 
haastattelu

Kari Skog kertoi voiton salai-
suutena olleen yksinkertaisesti 

Pilkkikisojen voittoisa porukka.
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Juhlatreffi t
Sarapiston 3.-5.8.2012

Ohjelmassa: Leirihartaus, juhlatilaisuus 
Lapsille ja nuorille: Sarapiston Talent, luontopolku, 

orkesteritanssit, arpajaiset.
Tre�  maksu 40 € (sis. valosähkön)

TERVETULOA!
SF-Caravan Sauvon seutu ry

sen, että hän oli oikeassa paikas-
sa oikeaan aikaan. Kysymykseen 
kärpäsen toukka vai mato, Karil-
la oli selvä vastaus: ”Kärpäsen 
toukka”. Millainen on oikea ote? 
”Rennolla ranteella”, sanoi hän. 
Oliko jalassasi villasukat ja tai 
pässinpökkimät? ”Kumisaappaat 
lämpimällä vuorella, se on nyky-
aikaa Karin mielestä. Mikä on 
paras juoma lämmikkeeksi jäällä? 
Nyt autolla liikenteessä ollessa, 
se oli kahvi. Muuten termospul-
lossa parasta on kuuma vesi ja 
rommi, sokeri ja tepsin hunaja. 
Jään paksuutta oli hänen mu-
kaansa vaikea arvioida, koska se 
oli haperaa ja tarttui kiinni. Hä-
nen arvionsa oli 30-40cm. Miltä 
maistuivat Sarapiston munkit?  
Siihen hän tokaisi heti, että hy-
välle tietenkin. Ne olivat lämpi-
miäkin. 

Entäs ne kesät

Ne kesät vasta olivat ihania, juos-
tiin paljain varpain tai korkein-
taan varvastossut jalassa. Uitiin 
ja saunottiin, ihan niin kuin nyt-
kin. Paitsi, että jalkapohjia pis-
telee ja on pakko laittaa jotkin 
lipsut jalkaan.  Telttakin on vaih-
tunut matkailuautoon. Jotta jo-
kainen vuorollaan päästään naut-
timaan siitä kesästä, muistetaan 
varata se isäntävuoro sieltä Sara-
piston ilmoitustaululta. Isännille 
ja emännille pidetään perehdy-
tystilaisuus lauantaina 12.5.12 
klo 10.00 Sarapiston takkahuo-
neessa. 

Palataan vähän taaksepäin 
ajassa. Venetoimikunnan koko-
usajankohta siirtyi ja uusi aika 
on lauantaina 7.4.12 klo 12.00 
Sarapiston takkahuoneessa.

Muistin virkistykseksi yhdis-
tyksen kevätkokous on lauantai-
na 21.4.2012 klo 16.00 Sarapiston 
takkahuoneessa, Nokantie 3 (il-
moitus oli VankkuriViestissä 1 
2012). Samana päivänä on alueen 
kevättalkoot ja talkooväelle on 
tietysti tarjolla vatsantäytettä. 

Ennen kesän alkua jokainen 
myös siistii omat nurkat ja tekee 
sille vihreälle vaunulle taikatem-
pun muuttaen sen taas valkoisek-
si.

Juhannuksena on normaalit 
vuorokausimaksut. Juhannusvals-
sit lavalla soittaa meidän kaikki-
en tuttu Esa Salmi, siis kukka-

mekko ylle. 
Kesä Sarapistossa huipentuu 

20-vuotis juhliin yhdistyksen 
juhlatreffeillä 3-5.8.2012 ja vii-
meistään silloin kaikki suunnis-
tavat kohti Sarapistoa (erillinen 
ilmoitus).  Lapset ja nuoret voivat 
aloittaa jo ohjelman suunnittelun 
Sarapiston Talent kisaa varten. 

Pitkin kevättä ja kesää on kai-
kenlaista mukavaa tiedossa. Ett-
et jää mistään paitsi, seuraile 
alueen ilmoitustaulua tarkasti. 

Sitä kesää ja kärpäsiä odotel-
lessa.

Merja
29963-1

Voittajan on helppo hymyillä. TL Pyhäjärven kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Arto Vilen
Meijerikuja 4 A 7, 21380 Aura
Puh. 040 509 1542, arto.vilen@suomi24.fi 

SIHTEERI
Tuija Tikka
Westerholminkatu 3 G 83, 20320 Turku
Puh. 040 846 6452, tuija.tikka@gmail.com

Yhdistyksen numerot p. 040 730 4921, www.sf-caravantlpyhajarvi.fi 

Terveiset Valasrannan 
evakoilta!

Kuten me kaikki tiedämme, 
talvialueen vuokrasopimus 
irtisanottiin vuodenvaih-

teessa, josta johtuen talvialueen 
asukit joutuivat evakkoon.

Uuden vuokrasopimuksen 
myötä kevään aikana rannalla 
puhaltavat muutosten tuulet. Kai-

kille meille ahkerille ja innok-
kaille ”kaikkien kavereille” on 
ohjelmassa mm. saunanremonttia 
sekä alueen laajentamista, tar-
koituksena parantaa alueen käyt-
tömukavuutta ja viihtyvyyttä.

Talkoita onkin luvassa runsaa-
sti pitkin kevättä ja kesää, joihin 
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toivomme aktiivista osallistumista, 
jotta saamme tulevat muutokset 
toteutettua.

Aloitamme kesäkauden per-
inteisillä siivoustalkoilla vappua 
edeltävänä viikonloppuna. Tällöin 
kaikki talkoisiin osallistuvat voivat 
halutessaan jättää vankkurinsa 
kesäalueelle.

Kaiken työn ja touhun lomassa 
ei sovi myöskään unohtaa huvituk-
sia.

Huvitoimikunta järjestää pieniä 
tapahtumia kesän aikana. Ohjel-
massa tulee olemaan mm. karaokea 
sekä perinteeksi muodostunut las-
tenretki. Tapahtumista ilmoitellaan 
nettisivuillamme www.sfcaravantl-
pyhajarvi.fi  joita kannattaa seur-
ata kesälläkin. 

Nähdään alueella kevään kulues-
sa talkoiden, yhdessäolon ja haus-
kanpidon merkeissä!!

Sirpa 44440 ja Petri 82918 
sekä lauma avustajia.

 Jäsenrekisteri

SF-Caravan ry pitää jäsenrekisteriä 
kaikista liiton jäsenistä. Rekiste-
riin on tallennettu jäsenistä seu-
raavat tiedot: jäsennumero, nimi, 
osoite, jäsenlaji, mahdolliset yhte-
ystiedot ja liittymiskuukausi.  Jä-
senlajeina erotellaan varsinainen 
jäsen, rinnakkaisjäsen, kunniajäsen 
ja vapaajäsen. Pääsy jäsenrekiste-
riin on yhdistyksen puheenjohta-
jalla ja jäsenkirjurilla. Meillä sih-
teeri on myös jäsenkirjuri. Rekis-
teristä saadaan jäsenluettelot ylei-
siin kokouksiin ja osoitetarrat 
mahdollisiin postituksiin, sekä 
osoitetiedot yhdistykseltä lähetet-
täviin laskuihin.

Jäsenrekisteri ei ole yhteydessä 
väestörekisteriin. Jos osoitteesi 
vaihtuu, muista muuttaa se myös 
jäsenrekisteriin. Näin varmistat 
Caravan-lehden ja Vankkuriviestin 
perilletulon. Voit tehdä sen sähkö-
postitse osoitteeseen   jasenrekis-
teri@karavaanarit.fi  tai sihteerille 
osoitteeseen tuija.tikka@gmail.
com. Autan mielelläni myös muis-
sa jäsenasioissa.   

Tämän pienen tietoiskun lopuk-
si toivotan kaikille mukavaa kevät-
tä ja kesän odottelua – nähdään 
Valasrannalla.   

terv. Tuija Tikka, sihteeri

Keväällä tehdään talkoita alueella. Toivotaan runsasta osallistumista. 
Ohessa muistelukuvia aiemmista tapahtumista:
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Turun kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Pentti Groth
Vaulokuja 2 A 8, 20210 Turku
Puh. 0400 824 471, pgroth@netti.fi 

SIHTEERI
Soili Huhta
Salamäentie 70, 32500 Oripää
Puh. 0400 968 200, soili.huhta@gmail.com

Kerhohuoneisto Linnankatu 49 A, 20100 Turku, puh/fax 02 230 8623. 
Päivystys kerholla ja puhelimitse ma klo 18-20. 
Kesäniemi, Kesäniementie 99, Rautila, 23210 Vehmaa, 
puh. 02 433 3462. www.sfcturku.fi , sfcturku@sfcturku.fi 

K1-Katsastajat, Audi Center, Harkka-Yhtiöt, IF-Vakuutus, Valta 
Auto, Rengas Turku, Poliisi, Sampo pankki, SF-Caravan Turku ry, 
Solifer Center, Kaarinan Autokoulu, Liikennekoulu P. Mikola, Sa-
lon Autokoulu, AKK-Motorsport ry järjestävät toukokuussa Raisi-
on K1 katsastusaseman alueella RS Drivers autoilutapahtuman. 

Tapahtumassa paljon  katsottavaa sekä koettavaa koko perheel-
le. Katsastusaseman huipputarjoukset karavaanareille sisältävät 
katsastuksen matkailuajoneuvon koeponnistuksen sekä sammut-
timen tarkastuksen. 

Ohjelmassa mm. VPK:n pelastusnäytökset kolaroituun ajoneu-
voon, Matti Alamäen johdolla pääsee kilpa-autoilun makuun ral-
lisimulaattorissa, matkailuvaunun peruutusta, grillimakkaraa ja 
mehua, takapenkin kuskeille ohjelmaa, tutustumista paloautoon 
ja poliisin moottoripyörään, matkailuauto- ja vaununäyttely ym. 

Lisäksi tapahtuman järjestäjillä on osastot alueella. Tapahtuma 
on maksuton

 K1 Katsastusasema on avoinna 09.00-16.00. Tervetuloa!

RS DRIVERS
AUTOILUTAPAHTUMA 26.5.2012 

RAISIO KATSASTUSASEMA

Tapahtumassa mukana pitkän linjan kilpa-autoilumies Matti Alamäki. 
Tässä Matti esittelee rallisimulaattoriaan.

Kevät keikkuen tulevi..

Kevään tulo on täydessä 
vauhdissa tämän Vankku-
ri Viesti lehden pudotessa 

postiluukuista. Kevään lehdessä 
luetellaan alkukesän ja jo syk-
synkin tapahtumia joita Turun 
yhdistykselläkin on kaksi. Tou-
kokuussa olemme järjestämässä 
Drivers Autoilutapahtumaa Rai-
sion K1 katsastusaseman alueella. 
Vuosi sitten saman tapahtuman 
järjestäjätahot ovat tuplaantu-
neet ja luvassa on iso koko päivän 
kestävä tapahtuma.

Syyskuussa olemme Alastaron 
moottoriradalla järjestämässä 
moottoriurheilullista viikonlop-
pua, jossa katseltavaa ja ohjelmaa 
on paljon jokaiselle päivälle. Vii-
konloppu on jännittävä myös jär-
jestäjille sillä aikaisemmin ei 
treffi tapahtumaa ole järjestetty 
vilkkaan kilpailuviikonlopun yh-
teyteen.

Kesäniemen laituriprojekti ete-
nee siten että tarjouksia on pyy-
detty muutamilta tahoilta. Lai-
turin hankkiminen tuntui ensin 
hyvin yksinkertaiselta asialta 
mutta sitä se ei todellakaan ole. 
Tietenkin jos hankintaan tarvit-
tavat varat olisivat rajattomat 
voisi vain tilata eikä ajatella sen 
kummempia mutta kun aina on 
monta muutakin rahareikää yh-
distyksellä on ajateltava mikä on 
järkevin ja taloudellisin ratkaisu. 

Uuden laiturin tulisi taas palvel-
la uimareita 20-30 vuotta. Laitu-
rin pitäisi myös kestää talven 
tuiskut sekä jäätyvä meri siinä 
sitä on haastetta. Laitureita myy-
vät yritykset kyllä ovat valmiita 
moniin ratkaisuihin mutta ran-
nan käyttö sekä veden korkeus 
asettavat tulevan laiturin han-
kintaan monta kysymystä jotka 
on ratkaistava ennen laiturin 
valintaa. 

Kesäniemen ranta-alue tulee 
varmasti kohentumaan laituri 
tyypistä riippumatta sillä vanha 
laituri oli jo siinä kunnossa ettei 
laiturille enää uskaltautunut mo-
nikaan. Jäiden sulettua päästään 
mittaamaan veden syvyydet ja 
rannan etäisyydet, jonka jälkeen 
voidaan ratkaisuja tehdä. 

Pohjoismaiset Karavanpäivät 
pidetään 14.-20.7.2013.

Turun messukeskuksen alueel-
le matkaa viikoksi pohjoismaisia 
karavaanareita viettämään yh-
teistä pohjoismaista tapahtumaa. 
Tapahtumaan haetaan kielitai-
toisia toimihenkilöitä, joita onkin 
jo ilmoittautunut ennakkoon 
muutamia mutta vielä tarvitaan 
lisää. Edellisen kerran PM päivät 
pidettiin Turussa ja Messukeskuk-
sessa –93 Tule ihmeessä kokemaan 
Pohjoismaista tunnelmaa.

 Pg. 

Pienoislippu:
Bergman Harri
Kusmin Tuomo
Laine Marja
Leandersson Per-Erik
Mattila Tero
Metsola Harry
Moisio Ari
Paunonen Kari 
Rintanen Kari
Sundell Virpi
Virtala Simo
Standaari:
Jarkia Mika
Kankare Mika  
Penttinen Antti
Sohlman Matti

Plaketti:  
Eklund Heikki
Korsijärvi Seija ja 
Tuomo
Ojala Airi ja Matti
Saar inen Raija ja 
Veikko 
Suominen Turkka
Pronssinen
yhd.merkki: 
Holm Eva,   
Holm Rauno  
Leino Inga
Ora Juha
Hopeinen
yhd.merkki: 
Mustonen Jorma

Päkkilä Martti
Soitamo Anne 
Soitamo Heimo
Tolvas Riitta
Kultainen
yhd.merkki: 
Haapasalo Sirkka
Huhta Soili
Lampisuo Kalevi
Leinonen Erkki
Ojanperä Erkki
Tolvas Ilpo
Harrinmalja:
Vuorinen Timo
Aktiivin 
palkinto: 
Suominen Petri

Pidettiin lääketieteen laitoksen lentosalissa 56 jäsenen voimin. 44 
varsinaista sekä 12 rinnakkaisjäsentä saapui vahvistamaan edelli-
sen edellisenkauden toiminnan. Kokouksen edellä saimme nauttia 
hyvät kokouskahvit Iris Simolan ja naistoimikunnan tarjoamana. 
Kevätkokouksen miellyttävin osio on huomionosoitusten jako ja 
kun toiminta on vilkasta on toimihenkilöitäkin paljon. Huomion-
osoituksen kevätkokouksessa saaneet.  

Yhdistyksemme kevätkokous 21.3.2012
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Puita nurin
Perinteiset Kesäniemen puutalkoot olivat taas ohjelmassa 24.3. 
Hommat aloitettiian ”käskynjaolla” aamuyhdeksältä. Muutaman 
puun oli katsottu tulleen tiensä päähän ja kaatokuntoon. Ne 
saavat tulevaisuudessa kunniakkaan ja tärkeän tehtävän, 
lämmittää kesäniemeläisille saunavettä. 

Myös klapihommia ja risujen keräilyä oli ohjelmassa. Mukavan, 
reipashenkisen yhdessäolon lisäksi oli talkoolaisille tarjolla soppaa 
ja kuinka ollakaan, topakat pullakahvit!

Pääsiäinen
Pääsiäisenä 6.-9.4. ohjelmassa, josta tarkempaa tietoa lähiaikoina, 
tulee olemaan laulua sekä omasta, että Focus – orkesterin toimes-
ta, tanssia, arpajaisia (johon muuten tarvitaan paljon palkintoja), 
sekä tietysti juhlakalu, rosvopaisti. Siis kaikin puolin mukavaa 
menoa jo vahvasti keväisessä ilmanalassa – toivottavasti!

Turpakäräjät
Puoliltapäivin toukokuun viidentenä päivänä kokoonnutaan koko 
joukolla Ylälystille keskustelemaan yhteisistä asioistamme. Penal-
la saattaa myös jo olla jotain uutta kerrottavaa esim. Kesäniemen 
kaavasta ja tulevista tapahtumista. Pyritään rajoittamaan turinat 
noin tuntiin, ettei tärväänny koko lauantaipäivä! Ja yllätysyllätys, 
tarjolla on kahvia ja pullaa!!  
 TR

Pohjoismaiset Karavaanipäivät järjestetään 14.–21.7.2013 Turus-
sa, Turun Messu-ja Kongressikeskuksessa. SF-Caravan Turku ry 
hoitaa leirinnän tekniset järjestelyt ja Turku Touring Oy tapah-
tuman osallistujien ilmoittautumisen sekä neuvonnan ja retki-
ilmoittautumiset.  Tarvitsemme mukaan innokkaita talkoolaisia 
lähinnä kortteli-isännän tehtäviin. Lisäksi tehtäviin kuuluu mm. 
ohjelmasta informointia, sisäänajon avustamista ja opastusta 
alueella.

Talkoolaisilta odotamme myönteistä palveluhenkeä, kykyä 
ylläpitää hyvää yhteishenkeä kortteleissa ja ruotsin kielen taitoa. 
Talkoolaisille on tarjolla mielenkiintoinen leiriviikko monipuol-
isine ohjelmineen. Työstä ei makseta palkkaa eikä matkakor-
vauksia. Tarjoamme päivittäin aamiaisen ja lounaan. Talkootehtä-
viin tulevat ovat vapaita leirinmaksusta.

Haemme talkoolaisiksi ensisijaisesti pariskuntia 15–20. Määrä 
tarkentuu sen jälkeen, kun tapahtuman osallistujamäärä on 
selvillä.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: SF-Caravan Turku ry, Pentti 
Groth, p. 0400 824471, sähköposti: pgroth@netti.fi

TULE TALKOOLAISEKSI 
POHJOISMAISILLE 
KARAVAANIPÄIVILLE!

Kevään tuloa KESÄNIEMESSÄ
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Niinhän siinä sitten kävi, että kun pyydettiin 
kirjoittamaan viime kesästä Kallionokalla,             
tuntui ettei mieleen tule mitään. Muistaakse-
ni viime kesä oli lämmin, sadetta saatiin so-
pivasti ja aurinko paistoi kaiken aikaa. Näin 
oli ainakin meillä Kallionokalla.  

Kesän aikana saimme kokea myös miltä tun-
tuu ja kuulostaa kun Mediheli laskeutuu alu-
eelle. Melu oli korvia huumaava, mutta onnek-
si apu saapui ajoissa ja pahemmilta jälki seu-
rauksilta vältyttiin. 

Kesäämme mahtui monenlaista 
toimintaa.

Oli Juhannus jolloin tanssittiin, pidettiin 
arpajaisia, sytytettiin kokko ja tietenkin seu-
rusteltiin toistemme kanssa. Perinteisiin kuu-
luva köydenveto Kallionokka vastaan Valas-
ranta vedettiin meidän lastenrannassa ja niin-

hän siinä taas kävi että naapurit joutuivat 
poistumaan ilman voittoa. Ensi vuonna pa-
rempi onni mutta kiitos rehdistä kilpailusta.

Sitten oli vuorossa rannalta onkiminen, pal-
jon ei saalista saatu mutta voittajat saatiin 
selville. Luonto teki tässä tapahtumassa tep-
posen sillä vettä tuli kaatamalla. Samana vii-
konloppuna pidettiin myös rompetori. Myyjiä 
oli kiitettävästi mm. kynttilöitä, suussa sula-
via leivonnaisia käytettyjä lasten vaatteita ja 
leluja ym. 

 Lasten- treffeillä oli hurjan hauskaa ja osan-
ottajia enemmän kuin moneen vuoteen, mu-
kana oli prinsessoja, prinssejä, keijukaisia, 
supermiehiä ja joukkoon oli eksynyt myös 
yksi nunna. Ilottelun lopuksi kaikki saivat 
arpajaisissa voiton mikä ilahdutti osanottajia. 
Tosin kaikkein toivotuin tapahtuma oli vesi-
ilmapallojen heitto jolloin kymmen minuutin 
aikana saatiin ”tuhottua” noin kaksisataa 
palloa.

Oli myös hurjan suosion saanut rosvopaisti- 
tapahtuma. Huomattiin että paistin tuojat 
olivat ottaneet neuvoista vaarin ja tehneet 
paistikääröt ”sääntöjen” mukaisesti joten lähes 
kaikki paistit onnistuivat yli odotusten.

Kaiken kattavasti oli viime kesä onnistunut 
ja kiitämme kaikkia vieraitamme ja toivotam-
me heidät sekä uuden vierailijat tervetulleik-
si KARAVAANIEN KEITAALLE / KALLINOKAL-
LE.

Kiitos myös ”talkoo porukalle” jotka omalla 
panoksellaan sai tapahtumat onnistumaan.

Kallionokalla on omat kotisivut www.kalli-
onokka.com , josta löytyy ensi kesän tapah-
tumakalenteri sekä muuta tietoa.

Oikaisemme myös tiedon joka mukaan Kal-
lionokka olisi sulkemassa porttinsa.

Se tieto EI pidä paikkaansa vaan jatkamme 
entiseen malliin.

     
 -A-

Kallionokan viime kesän ”muistelut”

Uudenlainen Treffi tapahtuma 
Moottoriurheilutreffi  järjestetään 
21.-23.9.2012 Alastaron mootto-

riradalla. Jo nyt kannattaa mer-
kitä varaus syyskuuhun, sillä 
luvassa on hurjaa menoa koko 

viikonlopun ajaksi mukavan yh-
dessäolon lisäksi.

Endurance ja Drifting kilpailu-
jen lisäksi ajetaan kuorma-au-
toilla kova kisa, jossa hevosvo-
imat pääsevät irti. Vielä ei ole 
kuljettajalistaa saatu pitäväksi 
mutta kuitenkin Alastarolle on 
tulossa huippukuljettajat ja 
kalustot.

Osalla treffeille osallistujilla 
on mahdollisuus päästä Drifting 
auton kyytiin jos uskallusta riit-
tää.

Viikonlopun tapahtumassa lau-
letaan perjantaina Karaokea ja 

tanssitaan ja lauantaina pyöräh-
dellään orkesterin tahdissa. Nu-
orisolle järjestetään oma moot-
toridisko ja aivan pienimmille 
on myös luvassa vauhdinhurmaa.

Tapahtuman järjestää MRT rac-
ing team ja SF-Caravan Turku ry 
joilla kummallakin pitkä perinne 
e r i l a i s t e n  t a p a h t u m i e n 
järjestämisessä. Varsinainen 
ohjelma tapahtumasta valmistuu 
kevään aikana, joten tarkempia 
tietoja tulee seuraavissa lehdis-
sä sekä yhdistyksemme www.
sfcturku.fi  sivuilta. 

 Pg. 

Alastaron MoottoriurheilukeskuksessaAlastaron Moottoriurheilukeskuksessa
Moottoriurheilullinen viikonloppu



28 2/2012

Talvipäivää vietettiin Livonsaaressa

Ensimmäinen Livonsaari Ca-
ravanin huvitoimikunnan 
järjestämä ulkoilutapahtu-

ma keräsi heti yli 50 karavaana-
ria yhteiseen talvi-iloitteluun.

Sää oli tuuleton ja leuto. Aa-
muinen sumukin hälveni iltapäi-
vään mennessä.

Idean 10.3 järjestetystä  talvi-
päivästä esitti Timo Huhtala, ja 
huvitoimikunnan puheenjohtaja  
Esa Kankaristo toimi onnistuneen 
päivän vetäjänä. Hän oli myöskin 
rakentanut meren jäälle napakel-
kan, jolla perheen pienimmät sai-

vat hurjaa kyytiä samalla kun yli 
20 innokasta pilkkijää kilpailivat 
ahdin antimista. Osa väestä  vain 
nautti keväisestä päivästä ulkoi-
lun merkeissä.  Makkaran paista-
jia saapui grillille välillä ihan 
ruuhkaksi asti ja huvitoimikunnan 
naiset tarjosivat kaikille kahvia 
ja kuumaa mehua lämmikkeeksi.

-  Olen todella tyytyväinen päi-
vään, tilitti Livonsaari Caravanin 
isäntä Mauri Vähätalo katsellen 
reikiä kairaavia pilkkijöitä, jotka 
yrittivät läpäistä yli 50 cm:n jää-
kerrosta monin eri tyylein.

-Tästä tapahtumasta tehdään 
perinne. Ensi vuonna tavoitteena 
on tuplamäärä osanottajia, en-
nusti isäntä. Uskon, että ympä-
rivuotinen toiminta lisääntyy 
koko ajan ja haluankin kehittää 
aluetta siihen suuntaan, lupaa 
Vähätalo.

Mauri Vähätalo odottaa jo tu-
levaa kesää malttamattomasti.

-Suunnitteilla on taas monen-
laisia yhteistapahtumia jokaiseen 
makuun, valottaa isäntä

ensi kesän ohjelmaa. Hän myös 
toivottaa uudet asukkaat terve-

tulleiksi viihtyisälle Livonsaaren 
Caravan-alueelle.

Kalasaalit jakautuivat 
tasaisesti

Pilkkikisan voitti  Antti Suvanto 
1300 gramman  saaliilla.  Suurim-
man kalan sai Pirjo Kankaristo. 
Hänen pilkkimänsä ahven painoi 
600 grammaa. 

Nuorten sarjan paras oli Jere-
mias Huhtala, jonka saalis painoi 
600 grammaa.

Suurin kala 600 g Pilkkijät valmiina lähtöön

Esa ja Modernit työkalutVoittopokaaleista skoolattiin kuohujuomat
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Vakka-Suomen kuulumiset

PUHEENJOHTAJA
Reijo Silokoski
Haukluhdantie 6, 23800 Laitila
Puh. 0500 597 275, 02 851 812
reijo.silokoski@lailanet.fi 

SIHTEERI
Tapio Saha
Vanhaharmaalinnantie 3, 28430 Pori
Puh. 0400 532 912
tapio.saha@nic.fi 

Rairanta puh. 0500 825 899, www.rairanta.fi 

25.-27.5 RAIRANNASSA

Helluntai-
        Heilastelut

Lauantaina orkesteritanssit ja 
heilastelukahvit

Olavi Virta ja Laila Kinnunen –laulukilpailun 
karsinta, joka nauhoitetaan televisioon.

J Eskelinen
Onnenkulkurit&J Eskelinen&J Eskelinen

Kevät tekee vauhdilla tulo-
aan ja pian alkaa vaunu-
alueillakin kevätkiireet. 

Kausipaikoilla on joka vuosi jo-
takin korjaamista ja viimeistään 
huhtikuussa kuuluukin lintujen 
viserryksen lisäksi vasaran na-
putusta aina joltakin suunnalta. 
Tulee myös uusia vaunuja ja telt-
toja, jotka aina eivät sovi pai-
kalle ilman muutostöitä. Tällais-
ta se kevät on ollut ennenkin. 
Kiirettä sekä vaunualueen asuk-
kailla että yhdistyksen puuhaih-
misillä, mitä sarkaa kukakin 
hoitelee. Uuteen matkailukesään 
valmistaudutaan.

Viime vuosi...                      
alkaa olla ”pulkassa” ja vain ke-
vätkokouksen siunaukset puut-
tuvat. Kokouksesta tiedottami-
nen jää kuitenkin seuraavaan 
lehteen ja se on mielestäni suu-
ri ongelma. Tiedotuslehden si-
sältö kärsii, kun yhdistyksen 
tärkeimmät  asiat tiedotetaan 

kuukausia myöhässä, jos eivät 
unohdu kokonaan. Jos lehden 
ilmestymisrytmiä siirrettäisiin 
vajaalla kuukaudella eteenpäin, 
ehtisivät sekä kevätkokouksen 
että syyskokouksen asiat lähim-
pään lehteen eivätkä pääsisi 
unohtumaan. Samoin on koko-
usilmoitusten laita. Sääntöjen 
mukaa ilmoitus pitää tehdä 10 
– 14 päivää ennen kokousta ja 
nyt se on lehdessä jo pari kuu-
kautta aikaisemmin. Syysko-
kousilmoituskin pitää muistaa 
lähettää jo kesäkuun lopulla elo-
kuun alussa ilmestyvään lehteen 
ja kokous on vasta lokakuussa. 
Ja joulutervehdyksetkin olisi 
mukavampaa julkaista joulukuun 
alussa kuin marraskuussa. Eivät-
pä ole nämä asiat ennen askar-
ruttaneet, mutta nyt kun toi-
minta yhdistyksessä on niin 
paljon kasvanut, että lain mu-
kaan tarvittiin tilejä tarkasta-
maan HTM-tilintarkastaja, tuli 
aikataulullisia ongelmia. Tarkas-
tus on entistä virallisempaa ja 

vaatii ainakin näin ensimmäi-
sellä kerralla melkoisesti ”taus-
taselvityksiä”.

Harmillinen juttu...
keväällä tulee olemaan terasseil-
la tai vaunupaikoilla olevien gril-
lisuojien kohtalo. Niiden raken-
tamiseen olisi pitänyt saada 
hallituksen lupa, mutta eihän 
niitä ole. Palotarkastaja on näi-
hin puuttunut ja sen seuraukse-
na on ehdoton grillaamiskielto 
sisällä suojassa. Jos esim. luvaton 
grillaaminen suojassa aiheuttaa 
vahingon, jää vastuu vaunupai-
kan haltijalle. Mikään vakuutus 
ei korvaa itse aiheutettua vahin-
koa. Muutamia suojia joudutaan 
jo pelkän ulkonäön vuoksi pur-
kamaan ja muittenkin kohtaloon 
palataan kevään mittaan. Alueen 
suurimpiin terasseihin ja kiin-
teisiin huvimajoihin haetaan 
toimenpideluvat, mutta jälkikä-
teen haetuissa luvissakin on 
omat ongelmansa. Pelkkien lu-
pakuvien tekeminen maksaa ja 
muu prosessi työllistää melkoi-
sesti. Luvan voi hakea ja saada 
vain yhdistys, joten siihen on 
kaikkien tyytyminen.

Tapani-myrsky...
tek i melkoi sest i tuhojaan 
uimarannalla rikkoen pitkän 
puisen, kiinteäksi rakennetun 

istuinpenkin ja vesi vei läheiset 
penkereet. Korjaus on kevään 
ensimmäisiä hommia ennen 
uimalaiturin laittoa. Muualtakin 
vesi söi kaikkien penkereitten 
reunat ja niiden korjaus tarvitsee 
kaivuria. 

Viemäriprojektia... 
on tarkoitus jatkaa heti sään sal-
liessa. On tähdätty huhtikuun 
alkuun, jolloin myös käynniste-
tään uuden wc-rakennuksen ra-
kentaminen. Lupien pitäisi olla jo 
silloin lainvoimaisia. Rakennuk-
seen ovat kaikki tarpeet jo han-
kittuna ja rakentamista on suun-
niteltu ja valmisteltu jo mahdol-
lisimman pitkälle, joten valmista 
alkaa tulla äkkiä kunhan päästään 
aloittamaan. Tekijöitä kaivataan 
kaikkiin projekteihin. Jonkun ver-
ran on jo halukkaita ilmoittautu-
nut, mutta lisää kaivataan. Eten-
kin sellaiset henkilöt, joille sopii 
maanantai – perjantai välinen 
aika, ovat kovasti tervetulleita. 
Keittiöväkihän on luvannut huo-
lehtia ruokapuolesta.

”Saunamajuritoimintaa”... 
kokeillaan ensi kesänä. Toimis-
tolla olevaan listaan on jo ilmes-
tynyt nimiä muutamalle viikolle. 
Toiminta helpottaa huomatta-
vasti isäntiä, joten ottakaapa 
osaa yhteiseen asiaan ilmoittau-

Puheenjohtajan palsta
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tumalla saunamajuriksi. Näin 
voitte tehdä osaltanne pienen 
siivun valitettavasti edelleen 
niin harvojen harteille jäävistä 
välttämättömistä töistä. 

Jäsenmäärä...
on ollut nousussa joka vuosi ja 
vuodenvaihteessa rikottiinkin 
800 jäsenen raja. Koska uusia 
tulee ja vanhoja lähtee on nousu 
kuitenkin melko hidasta. 

Uudenkaupungin 
matkailun...
kanssa tullaan tekemään yhteis-
työtä ensi kesänä ja jotakin uut-
ta varmasti näkyy  toiminnassa. 
Yritetään elvyttää myös aikai-
semmin suosituksi koettua me-
rellistä ohjelmaa ja järjestetään 
erilaisia venematkoja eri kohtei-
siin. Näistä löytyy aina ennak-
kotietoa nettisivuiltamme.

Yhdistyksellä 
juhlavuosi...
ja juhlan ajankohta on lyöty luk-
koon. YT-alueella oli ainoa ”va-
paa” viikonloppu syyskuussa 
15. -16.9.  Juhlat ovat lauantaina 
15.9. ja tarkempi ohjelma löytyy 
sitten seuraavasta lehdestä ja tie-
tysti aikanaan nettisivuiltamme.

Toinen yhdistyksemme merk-
kipäivä on juhannusaattona, jol-
loin Rairannan avajaisista on 
tasan 20 vuotta. Sen kunniaksi 
yhdistys tarjoaa kaikille silloin 
Rairannassa oleville pullakahvit.

Tulevia tapahtumia

Naamiaistreffi t 5.-9.4. Treffi -
mainos edellisessä lehdessä.
Helluntaiheilastelut 25.-27.5. 
Tansseissa kilpaillaan taas 
Olavi Virta ja Laila Kinnunen-
laulukilpailujen karsinnan 
merkeissä. Kilpailu nauhoite-
taan televisioon.
Pyöräilytapahtuma 9.6.
Lemmikkieläinpäivät 16.-17.6.
Juhannus 22.-24.6.
Orkesteritanssit sekä aattona 
että juhannuspäivänä
Aattona Rairannan 20-vuotis-
kahvit
Lasten onkikilpailu 28.7.

Ramin rattailta Rairannasta
Kevät on pitkällä, vaikka tätä kirjoittaessani lunta on vielä paljon ja hankikin kantaa. Meren jää 
on jo pitkään ollut lähes kokonaan lumeton. Pilkkijöitä on hellinyt lisäksi usein mahtava auringon-
paiste. Siinä ahvenia nostellessa on saanut samalla aurinkoa. Ahven onkin ollut kovasti syönnillään 
ja kirjoittelin siitä jo Facobookiin. Juukalainen kivityömies Sakari Hiltunen kommentoikin asiaa, 
että niin on Pieliselläkin. Hän kun keitti kalakeittoa, niin ahvenet olivat vielä keitossakin niin 
syönnillään, että söivät perunatkin keitosta. Siihen ei kyllä totuuden nimissä ainakaan Rairannas-
sa pystytä.

Rairannan iloisin pilkkijä oli varmaan ensimmäistä kertaa pilkillä ollut vesilahtelainen Eija Juo-
moja, joka sai 725 gramman ahvenenkörilään. Hyvä, ettei joutunut avantoa suurentamaan. Siinä 
kalpeni miesväkikin ja rehvastelu loppui siihen. Verkolla sai hiljattain puolestaan Roivaksen Mark-
ku yli 7,5 kiloisen hauen. Saattoi olla isompikin, sillä digitaalimittarin lukemat loppuivat siihen.

Edessä on pian alkava kesäkausi useine treffeineen ja muine tapahtumineen. Touko/kesäkuun 
vaihteessa on pyöräretki, josta tarkemmin lähempänä Rairannan nettisivulla. Lemmikkieläinpäivät 
ovat vuorossa kesäkuussa.  Tiedätkö muuten, mikä on poliisin lempiruoka? - Ai et. Se on rosvopais-
ti!  Odotamme innolla jo lumien sulamista ja Teitä joukolla Rairantaan. 

Nähdään taas! Rami

Eija Juomoja, 
Vesilahti, sai 
pilkillä elämänsä 
ahvenen, painoa 
725 g.

Markku Roivaksen `pilkkitiimi`

Pentti ja Leila Laajoki Akaasta - tyytyväiset ilmeet Pentin

ahvenia fi leroidessa.

"Hanakasti otti kuha pilkkiin", toteaa Jorma Välimäki.

Pentti Pyhäjärvi ja kumppani Taimi Sutinen 
leppoisasti saalista odotellen.
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Seppo ja Marjatta Ahtiainen 
asettuivat Rairantaan elo-
kuussa 2008. Karavaanareita 

he ovat olleet vuodesta 1996. Aluk-
si Marjatta haaveili kesämökistä . 
Seppo puolestaan katseli vaivihkaa 
asuntovaunuja. Lopulta Marjatta-
kin ihastui ideaan ja viihtyy ny-
kyisin asuntovaunussa erinomai-
sesti. Ahtiaiset kiertelivät aluksi 
ahkerasti eri alueita, kunnes vuon-
na 2008 heidän tultuaan Rairan-
taan Seppo tokaisi selkeästi: ”Vau-
nu ei nyt liiku mihinkään. Jääm-
me tänne, jos vaunupaikan saam-
me. Silloin laitettiin juuri Railakan 
kattoa ja menimme kyselemään 
puheenjohtaja Silokoskelta, löy-
tyisikö meille paikkaa, johon voi-
simme vaunumme jättää. Puheen-
johtaja sanoi, että antakaa vau-
nunne olla siinä ja laittakaan 
nimenne vuosipaikkajonoon. Vuo-

den jonossa oltuamme saimme 
vuosipaikan. Isäntinä olemme 
olleet jo aiemmilla alueilla, joten 
oli luonnollista, että haluamme 
auttaa yhdistystämme myös Rai-
rannassa. Isännän tehtävä on tär-
keä, ja siinä tapaa paljon mukavia 
ihmisiä, toteavat Seppo ja Marjat-
ta.

Sepon ja Marjatan koti on Rii-
himäellä, mutta  he toteavat, että 
”ollaan täällä nykyisin enemmän, 
kuin kotona.” – Ainahan tämä ko-
tiolot voittaa, vahvistaa Seppo. - 
Harvoin meren äärellä on kaikki, 
kuten Rairannassa. Täältä läheltä 
saa marjat ja sienet, ja jos harras-
taa kalastusta, on siihen oivat 
mahdollisuudet sekä kesäisin että 
talvisin, toteaa Marjatta tyytyväi-
senä. Niin myös uimiseen sekä 
kesä- että talviolosuhteissa. Rai-
lakassa on mukava tanssahdella 

tai vaikkapa harrastaa liikuntaa. 
Talkoolaisista pidetään täällä hy-
vää huolta, kun emännät loihtivat 
tosi hyvää ja maukasta ruokaa. 
Niin myös treffi läisistä. Toivotta-
vasti saamme jatkossa myös nuo-
ria talkoolaisia, sillä talkooväki 
ikääntyy. Ei tämä onnistu, jos 
yhdistys joutuu palkkaamaan vä-
keä töihin. Kulut nostaisivat paik-
kahintoja ja muita palveluja niin, 
että harrastukselle tulisi pian 

loppu.
Mikä on sitten parasta Rairan-

nassa? – Kaikki! Ihmiset, luonto 
ja täällä on paljon tekemistä. Li-
säksi Uusikaupunki on lähellä ja 
sieltä saa kaiken, mitä tarvitsee, 
vakuuttavat Seppo ja Marjatta. 
Molemmat ovat ”hurahtaneet” koi-
riin ja liikkuvat kolmen koiransa 
kanssa mielellään mm.  metsässä. 
Seppo on SF-Caravan ry:n koira-
kerhon varapuheenjohtaja. 

Seppo ja Marjatta Ahtiainen lemmikkeineen lenkille lähdössä.

Seppo ja Marjatta Ahtiainen:
LUONTO JA IHMISET 
PARASTA

Ilmeitä hiihtolomaviikolta.

Salolaiset Pekka ja Laura 

Laakso tähyilevät merelle.

Kai Junttilan `hiihtotiimi`

Kesää jo odotellaan, 

iloisin ilmein.




